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รำยงำนของผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 
 

เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ควำมเหน็ 
 

ขำ้พเจำ้เหน็ว่ำ งบกำรเงนิแสดงฐำนะกำรเงนิของบรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
และผลกำรด ำเนินงำน รวมถึงกระแสเงินสดส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบกำรเงนิของบรษิทัประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
• งบก ำไรขำดทุนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจำ้ของส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิซึง่ประกอบดว้ยนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัและหมำยเหตุเรื่องอื่น ๆ 

 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ 
 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจ้ำได้กล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรบัผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มคีวำมเป็นอสิระจำกบรษิทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณ
ของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชทีีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำม
ควำมรบัผดิชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่ข้ำพเจ้ำได้รบั
เพยีงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 
 
เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดตำมดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิำชพีของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิส ำหรบังวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดร้ะบุเรื่อง ‘กำรวดัมูลค่ำค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้’  
เป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบและได้น ำเรื่องนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดง
ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ ทัง้นี้ ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเหน็แยกต่ำงหำกส ำหรบัเรื่องนี้  
 



 

  

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

กำรวัดมูลค่ำค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำ 
จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรค้ำ 
 

 

อำ้งองิหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 12 เรื่องลูกหนี้กำรคำ้ 
   และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 งบแสดงฐำนะกำรเงินของ
บรษิทัมลีูกหนี้กำรคำ้ - สุทธจิ ำนวน 513 ลำ้นบำท และค่ำเผื่อผล
ขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้จ ำนวน 24 ลำ้นบำท 
 
ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) 
‘เครื่องมอืทำงกำรเงนิ’ บรษิทัไดใ้ช้วธิีกำรประเมนิลูกหนี้รำยตัว
และวธิีกำรอย่ำงง่ำยในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำน
เครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำและรบัรู้ผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุในกำรวัดมูลค่ำของ
ลูกหนี้เมื่อเริม่แรก บรษิทัพจิำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำด
ว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้เหล่ำนี้โดยใช้ตำรำงกำรตัง้ส ำรองตำม
นโยบำยของบริษัทซึ่งอ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิต
จำกประสบกำรณ์ในอดตีปรบัดว้ยขอ้มูลคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ใน
อนำคตที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและปริมำณของลูกหนี้ และ
สภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกจิ  
 
ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคญักับกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุน
ดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของลูกหนี้กำรค้ำ เนื่องจำกมูลค่ำ
ตำมบญัชขีองลูกหนี้กำรค้ำเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน และ
กำรวดัมูลค่ำของค่ำเผื่อดงักล่ำวมคีวำมซบัซ้อนต้องใชท้ัง้ข้อมูล
ในอดตีจ ำนวนมำกในกำรค ำนวณควำมน่ำจะเป็นที่ผลขำดทุน
ทำงด้ำนเครดติจะเกิดขึ้นของลูกหนี้รำยตัวและกลุ่มลูกหนี้และ
ข้อมูลคำดกำรณ์ในอนำคตรวมถึงเกี่ยวข้องกบักำรใช้ดุลยพินิจ
อย่ำงมนีัยส ำคญัของผู้บริหำรเพื่อปรบัค่ำเผื่อผลขำดทุนอย่ำง
สมเหตุสมผล  

วธิกีำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้รวมถงึ 
 

• ประเมนิควำมเหมำะสมของกำรเลอืกนโยบำยกำรบญัชี
ว่ำสอดคลอ้งกบั TFRS 9 

 
• วธิกีำรประเมนิแบบลูกหนี้รำยตวั 

-   สอบถำมผูบ้รหิำรในเชงิทดสอบถงึควำมสมเหตุสมผล
ของขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัและทดสอบควำมเหมำะสม
ของกำรประมำณกำรที่เกี่ยวข้องกบักำรค ำนวณของ
ควำมน่ำจะเป็นของกำรผดินัดช ำระหนี้ของลูกหนี้รำย
ส ำคญัเฉพำะรำยของลูกค้ำกลุ่มสำยกำรบิน ลูกค้ำ
กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ ลูกค้ำกลุ่มตลำดยำงรถยนต์
ทดแทนที่ค้ำงช ำระหนี้ เป็นเวลำนำน และลูกหนี้
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยกำรประเมนิจำกประสบกำรณ์
กำรเรยีกเก็บเงินในอดีต และควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนี้ 

-   ไดร้บัรำยงำนวเิครำะหอ์ำยุของลูกหนี้กำรคำ้และทดสอบ
ควำมถูกต้องของรำยงำนโดยกำรตรวจสอบกับใบ 
แจง้หนี้ทีเ่กีย่วขอ้งโดยใชว้ธิกีำรสุ่มตวัอย่ำง 

-   ประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้
กำรค้ำโดยกำรสุ่มตัวอย่ำงเพื่อทดสอบกำรช ำระหนี้
ภำยหลังวนัสิ้นงวดเปรียบเทียบกับกำรบันทึกบัญชี
ของบรษิทัเพื่อใชส้นับสนุนขอ้มลูคำดกำรณ์เหตุกำรณ์
ในอนำคต 

-   ตรวจใบลดหนี้ภำยหลงัวนัสิ้นงวดเพื่อพจิำรณำว่ำต้อง
ตัง้ค่ำเผื่อส ำหรบัลูกหนี้เฉพำะรำยเพิม่ขึน้หรอืไม่ 

-   สัมภำษณ์ผู้จัดกำรฝ่ำยสินเชื่อและผู้บริหำร และ 
สอบทำนเอกสำรส ำหรบัข้อโต้แยง้ของลูกค้ำเกี่ยวกบั
กำรเรยีกเก็บหนี้เพื่อประเมนิกำรค ำนวณกำรตัง้ค่ำ
เผื่อเฉพำะลูกหนี้แต่ละรำยว่ำเพยีงพอหรอืไม่ 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

• วธิกีำรประเมนิกลุ่มลูกหนี้โดยใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำย 
-   สอบถำมผูบ้รหิำรในเชงิทดสอบถงึควำมสมเหตุสมผล
ของขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัและทดสอบควำมเหมำะสม
ของกำรประมำณกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้วิธีกำร
อย่ำงง่ำยในกำรวดัมูลค่ำค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำของลูกค้ำกลุ่ม
ตลำดยำงรถยนตท์ดแทน 

-  พฒันำแบบจ ำลองกำรค ำนวณประมำณกำรค่ำเผื่อผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูล
สถิติกำรเก็บหนี้ที่ เกิดขึ้นจริงของบริษัทในอดีต
ย้อนหลัง 3 ปี จำกรำยงำนวิเครำะห์อำยุของลูกหนี้
กำรคำ้ และวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวและผลกระทบจำก
กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 ที่ท ำให้กำรเก็บเงนิ
จำกลูกหนี้ชะลอตวัลง 

-   ค ำนวณจ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้
โดยใช้แบบจ ำลองกำรสูญเสยีเครดติที่คำดไว้ปรบัตำม
ปัจจยัที่คำดกำรณ์ล่วงหน้ำและประเมินผลลัพธ์ของ
กำรค ำนวณโดยเปรียบเทียบผลลัพธ์กับกำรบันทึก
บญัชขีองบรษิัท   และประเมนิควำมสมเหตุสมผลของ
ควำมแตกต่ำงทีม่สีำระส ำคญั    

 
จำกวิธีกำรตรวจสอบที่ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำ
พจิำรณำว่ำวธิกีำรและสมมตฐิำนทีผู่บ้รหิำรใชใ้นกำรค ำนวณผล
ขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำมีควำม
สมเหตุสมผลตำมหลกัฐำนสนับสนุน  

  

 
 



 

  

ข้อมูลและเหตุกำรณ์ท่ีเน้น 
 

ข้ำพเจ้ำขอให้สงัเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 4.2 ที่อธิบำยถึงนโยบำยกำรบญัชเีกี่ยวกบักำรน ำขอ้ยกเว้นจำกมำตรกำร 
ผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ออกโดย 
สภำวชิำชพีบญัช ีมำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที่  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจำกเรื่องทีข่ำ้พเจำ้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
ข้อมูลอ่ืน  
 

ผู้บรหิำรเป็นผู้รบัผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรำยงำนนัน้ ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ  กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขดัแย้ง 
ทีม่สีำระส ำคญักบังบกำรเงนิ หรอืกบัควำมรูท้ี่ไดร้บัจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจำ้ หรอืปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมกีำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว่้ำมกีำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ต้องสื่อสำร
เรื่องดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ควำมรบัผิดชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงิน  
 

ผูบ้รหิำรมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิเหล่ำนี้ โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
และรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรควบคุมภำยในที่ผูบ้รหิำรพจิำรณำว่ำจ ำเป็น เพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงนิทีป่รำศจำกกำรแสดงขอ้มูล
ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  
 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรบัผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่อง  
ทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แตผู่บ้รหิำร
มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิบรษิทั หรอืหยุดด ำเนินงำน หรอืไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีช่่วยผูบ้รหิำรในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั 



 

  

ควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง ขอ้มูล 
ที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจรติหรอืข้อผดิพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบญัช ีซึ่งรวม
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่ในระดบัสูง  แต่ไม่ได้เป็นกำรรบัประกันว่ำกำร
ปฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป 
ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอำจเกิดจำกกำรทุจรติหรอืข้อผดิพลำด และถือว่ำมสีำระส ำคญัเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำ
รำยกำรทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรำยกำร หรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิเหล่ำนี้  
 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีและกำรสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิ  ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏบิตังิำนตำมวธิกีำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสีย่งเหล่ำนัน้ และไดห้ลกัฐำน
กำรสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึง่เป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสงูกว่ำควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจรติอำจ
เกี่ยวกบักำรสมรู้ร่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำม
ขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
 

• ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของบรษิทั 
 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี และ 
กำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยผูบ้รหิำร 
 

• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรจำกหลักฐำนกำร 
สอบบญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัที่เกี่ยวกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุให้เกิด 
ข้อสงสยัอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม่  ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำม 
ไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึกำรเปิดเผยขอ้มูล
ในงบกำรเงนิที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ขำ้พเจำ้ขึน้อยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้ อย่ำงไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรอื
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  
 

• ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเนื้อหำของงบกำรเงนิโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มลูว่ำงบกำรเงนิแสดงรำยกำรและ
เหตุกำรณ์ในรปูแบบทีท่ ำใหม้กีำรน ำเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตำมทีค่วรหรอืไม่ 



 

  

ขำ้พเจำ้ไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ทีส่ ำคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว้ ประเด็นที่มนีัยส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบ และข้อบกพร่องทีม่นีัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน  หำกข้ำพเจ้ำ 
ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้ ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กี่ยวขอ้งกบัควำมเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขำ้พเจำ้เชื่อว่ำมเีหตุผลทีบุ่คคลภำยนอก
อำจพจิำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ 
 

จำกเรื่องทีส่ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเรื่องต่ำง ๆ ทีม่นีัยส ำคญัที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิในงวด
ปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธบิำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมำยหรอื
ขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่ำว หรอืในสถำนกำรณ์ทีย่ำกทีจ่ะเกดิขึน้ ขำ้พเจำ้พจิำรณำว่ำไม่ ควรสื่อสำร
เรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจ้ำ เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมผีลกระทบในทำงลบ
มำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดงักล่ำว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
ชยัศิริ  เรืองฤทธ์ิชยั 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่4526 
กรุงเทพมหำนคร 
25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 11 649,014 354,072

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื - สุทธิ 12 569,278 691,479

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 14 796,664 971,073

ภาษมีลูคา่เพมิรอขอคนืภายในหนึงปี 66,052 148,009

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 5,917 5,891

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,086,925 2,170,524

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15 4,358,418 4,038,433

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 16 95,320 -

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 17 1,887 294

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - สุทธิ 21 57,622 46,877

ภาษมีลูคา่เพมิรอขอคนื 10,498 36,613

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 9,385 9,561

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 4,533,130 4,131,778

รวมสินทรพัย์ 6,620,055 6,302,302

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 13 ถงึ 59 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกู้ยมืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 18 1,005,000 630,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 19 1,072,873 940,953

หนีสนิตามสญัญาเช่าทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - สุทธิ 16 22,662 -

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทถีงึกําหนด

ชําระภายในหนึงปี - สุทธิ 20 165,777 124,571

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจีา่ยคา้งจา่ย 20,707 18,674

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 6,739 4,734

รวมหนีสินหมนุเวียน 2,293,758 1,718,932

หนีสินไมห่มุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 16 77,192 -

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 20 372,999 539,808

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 328,809 305,225

รวมหนีสินไมห่มุนเวียน 779,000 845,033

รวมหนีสิน 3,072,758 2,563,965

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

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

ทุนทอีอกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 7,400,000 หุน้ ไดร้บัชาํระเตม็มลูคา่แลว้หุน้ละ 10 บาท 23 74,000 74,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 23 92,000 92,000

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 24 7,400 7,400

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,373,897 3,564,937

รวมส่วนของเจ้าของ 3,547,297 3,738,337

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 6,620,055 6,302,302

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 13 ถงึ 59 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทเีกยีวขอ้ง 10, 29 3,445,428 3,892,195

ตน้ทุนขายและบรกิารทเีกยีวขอ้ง (3,058,640) (3,371,437)

กาํไรขนัต้น 386,788 520,758

รายไดอ้นื 26 2,645 17,324

คา่ใชจ่้ายในการขาย (368,926) (400,953)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (163,515) (177,170)

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่  

   ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (1,189) -

กําไรจากอตัราแลกเปลยีน - สทุธิ 16,261 11,355

ขาดทุนก่อนหกัต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (127,936) (28,686)

ตน้ทนุทางการเงนิ 27 (52,116) (48,484)

ขาดทุนก่อนหกัภาษีเงินได้ (180,052) (77,170)

ภาษเีงนิได้ 28 4,182 16,574

ขาดทุนสทุธิสาํหรบัปี (175,870) (60,596)

ขาดทุนต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) 30

ขาดทนุสทุธสิาํหรบัปี (23.77) (8.19)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 13 ถงึ 59 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

ขาดทุนสทุธิสาํหรบัปี (175,870) (60,596)

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ใหมข่องสาํรองเงนิบาํเหน็จ

   พนักงานทเีกษยีณอายุ 22 (11,751) (29,509)

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักําไรหรอืขาดทนุ 28 2,350 5,902

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (185,271) (84,203)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 13 ถงึ 59 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว

ทุนทีออก ส่วนเกิน - สาํรองตาม รวมส่วน

และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของเจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 74,000 92,000 7,400 3,686,140 3,859,540

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - (84,203) (84,203)

เงนิปันผลจา่ย 31 - - - (37,000) (37,000)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 74,000 92,000 7,400 3,564,937 3,738,337

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 74,000 92,000 7,400 3,564,937 3,738,337

ผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชใีหมม่าใชเ้ป็นครงัแรก 5 - - - (5,769) (5,769)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 74,000 92,000 7,400 3,559,168 3,732,568

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - (185,271) (185,271)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 74,000 92,000 7,400 3,373,897 3,547,297

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 13 ถงึ 59 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

กาํไรสะสม
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 32 728,325 351,646

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพอืซอือาคารและอปุกรณ์ (595,293) (577,405)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 17 (1,870) -

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายเครอืงจกัรและอปุกรณ์ 11,135 2,613

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (586,028) (574,792)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ดอกเบยีจ่าย (46,226) (48,221)

เงนิสดจ่ายสาํหรบัหนีสนิตามสญัญาเชา่ 16 (24,874) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 7,770,000 8,483,000

เงนิสดจ่ายคนืจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ (7,395,000) (8,018,000)

เงนิสดจ่ายคนืจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 (149,169) -

เงนิปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 31 - (37,000)

เงนิสดสทุธไิดม้ากจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 154,731 379,779

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึสทุธิ 297,028 156,633

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 354,072 198,979

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและ

รายการเทยีบเทา่เงนิสด (2,086) (1,540)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 11 649,014 354,072

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีคา่ซอือาคารและอปุกรณ์ 19 149,583 71,029

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 13 ถงึ 59 เป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้ดงันี้ 
 
50/9 หมู่ 3 ถนนพหลโยธนิ ก.ม. 36 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 
 
บรษิทัด ำเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบักำรผลติขำยและจดัจ ำหน่ำยยำงรถยนต์และยำงเครื่องบนิส ำหรบัตลำดในประเทศและเพื่อกำรส่งออก  
 
งบกำรเงนิน้ีไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เมื่อวนัที ่25 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
หลงัจำกเหตุกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ซึ่งเริม่ต้นในช่วงต้นปี 2563 ท ำใหเ้กดิผลกระทบต่อควำมต้องกำรของตลำดอย่ำง
รุนแรงในช่วงไตรมำสที ่2 ของปี โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศและส่งออกในไตรมำสที่ 2 ลดลงถงึ 41% เมื่อเทยีบกบั ไตรมำส
เดยีวกนัในปี 2562 บรษิทัไดม้กีำรปิดโรงงำนและหยุดกำรผลติเป็นกำรชัว่ครำวในช่วงไตรมำสดงักล่ำว กำรปิดโรงงำนส่งผลกระทบ
ในเชงิลบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อผลประกอบกำรส ำหรบัปีนี้ 
 
ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2563 กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ยงัคงส่งผลกระทบในเชงิลบทัง้ในส่วนของควำมตอ้งกำรของอุตสำหกรรม
ยำงรถยนต ์อุตสำหกรรมยำนยนต ์แต่ปรมิำณกำรขำยยำงรถยนตข์องบรษิทัยงัอยู่ในระดบัปำนกลำงซึง่บรษิทัยงัคงเชีอ่มัน่ว่ำสำมำรถ
ทีจ่ะเพิม่ยอดขำยขึน้ไดอ้กี ทัง้นี้ปรมิำณกำรผลติยำงรถยนต์ไดเ้พิม่ขึน้ถงึ 38% เมื่อเปรยีบเทยีบกบัในช่วงครึง่หลงัของปี 2562 ในทำง
กลบักนั ผลประกอบกำรของธุรกจิยำงเครื่องบนิในครึง่ปีหลงันี้ยงัคงไดร้บัผลกระทบอย่ำงมำกจำกสภำวะเศรษฐกจิในช่วงกำรระบำด
ของโควดิ-19 อกีทัง้มำตรกำรของรฐับำลทีย่งัคงมขีอ้จ ำกดัในกำรเดนิทำงข้ำมประเทศโดยเครื่องบิน ปรมิำณกำรผลติยำงเครื่องบิน
ในช่วงครึง่หลงัของปีนัน้ลดลงถงึ 55% เปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปี 2562 
 
บรษิทัยงัคงมำตรกำรในกำรรบัมอืกบักำรระบำดของโควดิ-19 ในกำรดูแลสุขภำพและควำมเป็นอยู่ทีด่ขีองพนักงำน ลูกคำ้ และ
สงัคม ซึ่งยงัเป็นสิง่ที่ทำงบรษิัทได้ให้ควำมส ำคญัอย่ำงสูงสุด และยงัคงให้ควำมส ำคญักบักำรติดตำมและเฝ้ำระวงัผลกระทบ  
ทำงกำรเงนิในส่วนของผลกำรด ำเนินงำนทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว เพื่อใหแ้น่ใจว่ำบรษิทัมสีภำพคล่องทีเ่พยีงพอและแหล่งทีม่ำ
ของเงินทุนหมุนเวียนมีเพียงพออย่ำงสม ่ำเสมอในกำรด ำเนินธุรกิจไปจนกว่ำธุรกิจยำนยนต์และควำมต้องกำรของตลำด  
ยำงรถยนตแ์ละยำงเครื่องบนิจะกลบัมำอยู่ในสภำวะปกต ิ
 
 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
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3 เกณฑใ์นกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 

งบกำรเงนิของบรษิทัไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย ์  
 

งบกำรเงนิของบรษิทัจดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมลูค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงนิ  
 

กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบัญชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญัและ
กำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองบรษิทัไปถอืปฏบิตั ิบรษิทัเปิดเผยเรื่องกำรใชดุ้ลยพนิิจ
ของผู้บริหำรหรือรำยกำรที่มีควำมซับซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนัยส ำคญัต่องบกำรเงิน 
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 9 
 

งบกำรเงนิของบรษิทัฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทย ในกรณีทีม่เีน้ือควำมขดัแยง้กนัหรอื
มกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 
 

4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อบริษทั 

 

ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมดีงันี้ 
 

มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 

 

กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิไดก้ ำหนดหลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภท
และกำรวดัมลูค่ำของเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ใหแ้นวทำงปฏบิตัสิ ำหรบักำรตดัรำยกำรสนิทรพัย์และหนี้สนิทำงกำรเงิน 
และใหท้ำงเลอืกกจิกำรในกำรเลอืกถอืปฏบิตักิำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งเพื่อลดผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงใน
หลักกำรรบัรู้รำยกำรระหว่ำงรำยกำรที่ถูกป้องกันควำมเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยง (Accounting 
mismatch) และใหแ้นวปฏิบตัิในรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีอ่อกโดยกิจกำรว่ำ
เป็นหนี้สนิหรอืทุน และก ำหนดใหก้จิกำรเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิและควำมเสีย่งทีเ่กี่ยวข้อง
ในรำยละเอยีด 
 

หลกักำรใหม่ในกำรจดัประเภทรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนินั ้น กิจกำรต้องพจิำรณำจำกทัง้ ก) โมเดลธุรกิจ
ส ำหรบักำรถอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้
และดอกเบี้ย (SPPI) หรอืไม่ ซึง่กำรจดัประเภทนัน้จะมผีลต่อกำรวดัมลูค่ำของรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิด้วย 
หลกักำรใหม่ยงัรวมถงึกำรพจิำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิรวมทัง้สนิทรพัย์ที่เกดิ
จำกสญัญำ ซึง่กจิกำรจะตอ้งพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก  
 

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏิบตัิ 
โดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 5 
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลให้บริษัทในฐำนะผู้เช่ำรับรู้สญัญำเช่ำ 
เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิอีก
ต่อไป บรษิทัต้องรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิำรใช ้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เวน้แต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำ
ซึ่งสินทรพัย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บริษัทน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่
เกี่ยวกบัสญัญำเช่ำฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตั ิโดยผลกระทบทีเ่กดิจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับ
ดงักล่ำวไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 5 
 

4.2 ข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพ่ือลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ COVID-19 
 
สภำวชิำชพีบญัชไีดป้ระกำษเมื่อวนัที ่22 เมษำยน พ.ศ. 2563 เกีย่วกบัขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลด
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 มำถือปฏิบัติส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยใน
ช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดพ้จิำรณำและเลอืกใชข้อ้ยกเวน้
ส ำหรบัเรื่องดงัต่อไปนี้  
 
กำรกลบัรำยกำรสินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี 
 
บรษิทัเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอัมูลสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึง่เป็นสถำนกำรณ์ทีม่คีวำมไม่แน่นอน มำร่วมในกำรพจิำรณำประมำณ
กำรควำมเพยีงพอของก ำไรทำงภำษีที่จะเกิดขึ้นในอนำคตเพื่อจะใช้ประโยชน์จำกสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้ รอกำรตดับญัช ี 
แต่บรษิทัจะลดมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อตดับญัชลีง เมื่อเหน็ว่ำมคีวำมเป็นไปไม่ไดค้่อนขำ้งแน่ทีจ่ะมกี ำไร
ทำงภำษใีนอนำคตพยีงพอเพื่อทีจ่ะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อตดับญัชดีงักล่ำว 
 
กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
บรษิทัเลอืกน ำขอ้ยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภำวชิำชีพบญัช ี
มำถือปฏิบัติส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่  
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 โดยบรษิทัเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถอืเป็นขอ้บ่งชี้กำรด้อยค่ำ 
ในกำรพจิำรณำว่ำสนิทรพัยข์องบรษิทัอำจมกีำรดอ้ยค่ำหรอืไม่  
 
นอกจำกนี้ส ำหรบักำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทีบ่รษิทัตอ้งด ำเนินกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำ
ทุกปีนัน้ บริษัทเลือกที่จะไม่น ำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19  ที่กระทบต่อกำรพยำกรณ์ทำงกำรเงิน 
ในอนำคตมำใชป้ระกอบกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ดงักล่ำว 
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5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
 

5.1 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั 
 

หมำยเหตุนี้อธบิำยถงึผลกระทบจำกกำรทีบ่รษิทัได้น ำมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่ 32 (TAS 32) เรื่อง กำรแสดงรำยกำร
เครื่องมอืทำงกำรเงนิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 (TFRS 7) เรื่อง และกำรเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอืทำง
กำรเงนิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ และมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินฉบบัที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญำเช่ำ มำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรก โดยนโยบำยกำรบญัชใีหม่ที่น ำมำถือ
ปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ไดอ้ธบิำยไวใ้นหมำยเหตุ 6.5 และ 6.9 
 

 

บรษิทัไดน้ ำนโยบำยกำรบญัชใีหม่ดงักล่ำว มำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยบรษิทัรบัรูผ้ลกระทบสะสม
จำกกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 และไม่ไดท้ ำกำรปรบัปรุงยอ้นหลงังบกำรเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็น
แนวทำงทีส่ำมำรถกระท ำไดต้ำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัดงักล่ำว กล่ำวคอื บรษิทัไดท้ ำกำร
ปรบัปรุงรำยกำรและจดัประเภทรำยกำรใหม่ตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมำ  
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำใช้เป็นครัง้แรกที่มีต่องบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและ  
งบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เป็นดงันี้ 
 
 

 ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำน
ไว้เดิม 

พนับำท 

TAS 32 และ TFRS  
9 รำยกำรปรบัปรุง 

และกำรจดั 
ประเภทรำยกำรใหม่ 

พนับำท 

TFRS 16 รำยกำร 
ปรบัปรุงและกำร 

จดัประเภท 
รำยกำรใหม่ 

พนับำท 

ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

ตำมท่ีปรบัปรงุใหม่ 
พนับำท 

สินทรพัยห์มุนเวียน     
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สุทธ ิ 691,480 (7,347) - 684,133 
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สทิธกิำรใชส้นิทรพัย์ - - 13,164 13,164 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ีสุทธ ิ 46,877 1,578 - 48,455 
     

รวมสินทรพัย ์ 6,302,302 (5,769) 13,164 6,309,697 
     

หน้ีสินหมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีถ่งึก ำหนด 
   ช ำระภำยในหนึ่งปี - - 8,957 8,957 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
   ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - 124,570 - 124,570 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สุทธ ิ - - 4,207 4,207 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 664,379 (124,570) - 539,809 
     

รวมหน้ีสิน 2,583,965 - 13,164 2,577,129 
     

ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสม 3,564,937 (5,769) - 3,559,168 
     

รวมส่วนของเจ้ำของ 3,738,337 (5,769) - 3,732,568 
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กำรเปลี่ยนแปลงขำ้งตน้ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมส่วนงำน  
 
รำยกำรปรบัปรุงขำ้งตน้สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
• ปรบัปรุงเพื่อรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นในก ำไรสะสม 
• รบัรูส้ทิธกิำรใชส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
• ปรบัปรุงสนิทรพัย/์หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีำกรำยกำรปรบัปรุงขำ้งตน้ 

 
ก) ผลกระทบจำกกำรปฏิบตัิตำมกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเกี่ยวกับเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ 

TFRS 9) 
 
บริษัทได้น ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบัติตัง้แต่วันที่  
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใช้วธิีรบัรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับนี้  
เป็นรำยกำรปรับปรุงกับก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) กำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินฉบับใหม่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติของบริษัทที่เป็น
สำระส ำคญัในเรื่องต่อไปนี้ 
 
กำรดอ้ยค่ำ 
 
ข้อก ำหนดทำงบญัชใีหม่เกี่ยวกบักำรรบัรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท ำให้บริษัทต้องพจิำรณำและรบั รู้ผล
ขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกิดขึ้น ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกและในรอบระยะเวลำบญัชถีดัไป ณ วนัที ่1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 บรษิัทใช้วธิีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพจิำรณำรบัรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำสุทธิจำก
ภำษเีงนิไดจ้ ำนวน 6 ลำ้นบำท โดยรบัรูก้ำรปรบัปรุงเมื่อเริม่น ำมำตรฐำนมำใชค้รัง้แรกในก ำไรสะสมตน้งวด 
 

ข) ผลกระทบจำกกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) 
 
บรษิัทได้น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิโดยกำรรบัรู้หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำที่ได้เคยถูกจดัประเภทเป็น
สญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ทัง้นี้ หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ 
วนัทีน่ ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัดิงักล่ำวจะรบัรู้ด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิที่จะต้องช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกู้ยมื
ส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกู้ยมืส่วนเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีบ่รษิทัน ำมำใชใ้นกำรคดิลด
ดงักล่ำวคอืรอ้ยละ 4.44 
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 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
พนับำท 

  
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีเ่ปิดเผย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 21,132 
หกั  สญัญำทีพ่จิำรณำเป็นสญัญำบรกิำร (2,460) 
หกั  สญัญำเช่ำระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง (2,800) 
หกั  สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง (8,729) 
บวก  สทิธทิีจ่ะซื้อหรอืขยำยเวลำทีค่่อนขำ้งแน่ทีจ่ะมกีำรใชส้ทิธิ 6,483 
 13,626 
หกั  ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ณ วนัที ่ 
    1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (462) 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 13,164 
  
ประกอบดว้ย  
   หนี้สนิสญัญำเช่ำหมุนเวยีน 8,957 
   หนี้สนิสญัญำเช่ำไม่หมุนเวยีน 4,207 
 13,164 

 
สทิธกิำรใชส้นิทรพัยท์ีร่บัรูน้ัน้เป็นกำรเช่ำสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
 
ณ วนัท่ี 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 
พนับำท 

  

อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 8,927 
ยำนพำหนะ 4,237 
รวมสทิธกิำรใชส้นิทรพัย ์ 13,164 

 
ในกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกกบัสญัญำเช่ำทีบ่รษิทัมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั
ไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวกบักลุ่มสญัญำเช่ำสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคล้ำยคลงึกนัอย่ำงสมเหตุสมผล 
• ถอืว่ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีม่อีำยุสญัญำเช่ำคงเหลอืน้อยกว่ำ 12 เดอืนนับจำกวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 
• ไม่รวมต้นทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมูลค่ำสิทธิกำรใช้สนิทรพัย์ และใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำร

ก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืยกเลกิสญัญำเช่ำ 
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5.2 นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำง
กำรเงินและมำตรฐำนเร่ืองสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั 
 

ก) เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิโดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ำ

ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
 

บรษิทัรบัรูส้นิทรพัย์ทำงกำรเงนิในวนัซื้อขำยดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม บวกดว้ยต้นทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรง
กับกำรได้มำซึ่งสินทรพัย์ทำงกำรเงิน ยกเว้นสินทรพัย์ทำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  
ซึง่บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

กำรวัดมูลค่ำในภำยหลังของตรำสำรหนี้จะพิจำรณำจำกโมเดลธุรกิจ (Business model) ในกำรจัดกำรสินทรัพย์ 
ทำงกำรเงนิและจำกลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยจะจดัประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูค่ำ ดงันี้ 
• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
• มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• มลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 สินทรพัย์ทำงกำรเงินของบริษัทวดัมูลด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย  เนื่องจำก
สนิทรพัย์ทีบ่รษิทัถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำทีม่ลีกัษณะของเงนิต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หนี้สนิ
ทำงกำรเงนิของบรษิทัวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

ในกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัต้องพจิำรณำและ
รบัรูผ้ลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึน้โดยรวมกำรคำดกำรณ์เหตุกำร์ในอนำคต (Forward-looking) ของ
ลูกหนี้กำรคำ้ ซึ่งวดัมูลค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยบรษิทัเลอืกใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ล
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 

 

ข) สญัญำเช่ำ 
 

บรษิทัมสีญัญำเช่ำบ้ำนพกั อุปกรณ์ และยำนพำหนะ โดยสญัญำเช่ำส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลำกำรเช่ำคงทีจ่ ำนวน  
1 ปี ถงึ 5 ปี โดยบำงสญัญำมเีงื่อนไขใหส้ำมำรถต่อสญัญำได ้
 

ก่อนปี พ.ศ. 2563 บรษิทัไดจ้ดัประเภทสญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์เป็นสญัญำเช่ำประเภทสญัญำเช่ำกำรเงนิ
หรอืสญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยค่ำเช่ำทีจ่่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนสุทธจิำกเงนิจูงใจตำมสญัญำเช่ำทีไ่ดร้บั
จำกผูใ้หเ้ช่ำ (ถำ้ม)ี จะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนตำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ 
 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิัทรบัรู้สญัญำเช่ำเมื่อบรษิัทสำมำรถเขำ้ถึงสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำเป็น
สทิธิกำรใช้สนิทรพัย์และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุน
ทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำด้วยอตัรำดอกเบี้ยคงที่
จำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่ บรษิทัคดิค่ำเสื่อมรำคำสทิธกิำรใชส้นิทรพัย์ตำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุที่
ส ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำ 
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สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของค่ำเช่ำ ซึง่ประกอบดว้ย 
• ค่ำเช่ำคงทีสุ่ทธดิว้ยเงนิจูงใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี 
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีบ่รษิทัจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีบ่รษิทัคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 

บรษิทัคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยขำ้งต้นดว้ยอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยได้
บรษิทัจะคดิลดดว้ยอตัรำกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่ำ ซึ่งกค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกู้ยมืเพื่อให้ไดม้ำซึ่งสนิทรพัย์ที่มี
มลูค่ำใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 

สทิธกิำรใชส้นิทรพัยจ์ะรบัรูด้ว้ยต้นทุนของรำยกำร ซึง่ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
• ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก และ 
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 

ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัย์ทีม่มีลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำ
เช่ำระยะสัน้คอืสญัญำเช่ำที่มอีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ที่มมีูลค่ำต ่ำประกอบด้วย
อุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ส ำนักงำนขนำดเลก็ 

 

6 นโยบำยกำรบญัชี 
 

นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัซึง่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 

6.1 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 
 

งบกำรเงินแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษัทและเป็นสกุลเงนิที่ใช้น ำเสนอ 
งบกำรเงนิของบรษิทั 

 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 

รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่
เกดิรำยกำรหรอืวนัทีต่รีำคำหำกรำยกำรนัน้ถูกวดัมลูค่ำใหม่ 
 

รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กดิจำกกำรแปลง
ค่ำสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นงบก ำไรขำดทุน 
 

เมื่อมกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไว้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น องค์ประกอบ
ของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงข้ำม 
กำรรบัรู้ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก ำไรหรอืขำดทุน องค์ประกอบของอตัรำแลกเปลี่ยน
ทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
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6.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัทีไ่ดม้ำ 
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของหนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

6.3 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรตำมปกตธิุรกจิ  
 
บรษิทัรบัรูลู้กหนี้กำรคำ้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงื่อนไขในกำรไดร้บัช ำระ ยกเวน้ในกรณีที่
เป็นรำยกำรทีม่อีงค์ประกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญั บรษิทัจะรบัรูลู้กหนี้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และ
จะวดัมลูค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกบรษิทัตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ 
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุ 6.5 ง) 

 
6.4 สินค้ำคงเหลือ 

 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ  
 
รำคำทุนของสนิคำ้ค ำนวณโดยวธิถีวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก ต้นทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยรำคำซื้อและค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้ง
โดยตรงกบักำรซื้อ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมด ต้นทุนของสนิคำ้ส ำเรจ็รูปและงำนระหว่ำงท ำประกอบดว้ยค่ำวตัถุดบิ 
ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใชจ้่ำยอื่นทำงตรง ค่ำโสหุย้ในกำรผลติ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้นิคำ้นัน้อยู่ในสภำพ
และสถำนทีปั่จจุบนั 

 
6.5 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 

 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำ 
โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกจิในกำรบรหิำรสนิทรพัย์ดงักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้
เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม่ ดงันี้ 
 
• รำยกำรที่วดัมูลค่ำภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุติธรรม (ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรอืผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน) 

และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
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บรษิทัจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน บรษิัทสำมำรถเลือก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ำเงินลงทุน   
ในตรำสำรทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคำ้จะวดัมลูค่ำดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
 

ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
ในกำรซื้อหรอืไดม้ำหรอืขำยสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิโดยปกต ิบรษิัทจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัทีท่ ำรำยกำรคำ้ ซึ่งเป็น
วนัที่บรษิัทเข้ำท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัย์นัน้ โดยบรษิัทจะตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิออกเมื่อสทิธิ 
ในกำรไดร้บักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและบรษิทัไดโ้อนควำมเสีย่งและผลประโยชน์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) กำรวดัมลูค่ำ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรก กิจกำรวดัมูลค่ำของสินทรพัย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมบวกต้นทุนกำร  
ท ำรำยกำรซึ่งเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซึ่งสนิทรพัย์นัน้ ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วย FVPL  
บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 

 
ง) กำรดอ้ยค่ำ 

 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัใชว้ธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรบัรูก้ำรดอ้ยค่ำ
ของลูกหนี้กำรคำ้ ตำมประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุลูกหนี้ตัง้แต่วนัที่บรษิัทเริม่
รบัรูลู้กหนี้กำรคำ้  
 
ในกำรพจิำรณำประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ผูบ้รหิำรไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสี่ยงด้ำน
เครดติทีม่ลีกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กินก ำหนดช ำระ อตัรำขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกิดขึ้น
พจิำรณำจำกลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดตี ข้อมูลผลขำดทุนดำ้นเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มูล
และปัจจยัในอนำคตทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระของลูกหนี้ 
 
ส ำหรบัสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย บรษิทัใชว้ธิกีำรทัว่ไป (General approach) 
ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ซึง่ก ำหนดใหพ้จิำรณำผลขำดทุนทีค่ำดว่ำ
จะเกดิขึ้นภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย์ ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึ้นของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมี
นัยส ำคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 
บรษิทัประเมนิควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมกีำรเพิม่ขึน้
อย่ำงมนีัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรู้รำยกำรเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทยีบควำมเสี่ยงของกำรผิดสญัญำที่จะ
เกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  
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บรษิทัพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยพจิำรณำถงึกำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำประกอบกบั
ประสบกำรณ์ในอดตี โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีร่บัรูเ้กิดจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุนดำ้นเครดติ
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (เช่น มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบัทัง้หมดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก)  
โดยจ ำนวนเงินสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั หมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงินสดตำมสญัญำทัง้หมดและกระแสเงินสด 
ซึง่บรษิทัคำดว่ำจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญำ  
 
บรษิทัวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
• จ ำนวนเงนิทีค่ำดว่ำจะไม่ไดร้บัถ่วงน ้ำหนักตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
• มลูค่ำเงนิตำมเวลำ 
• ข้อมูลสนับสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วนัที่รำยงำน เกี่ยวกับประสบกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ใน

ปัจจุบนั และกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 
 
กำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ไดส้รุปไวใ้นหมำยเหตุ
ขอ้ 5 

 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน 
 
เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อย  บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ รับรู้มูลค่ำเริ่มแรกด้วยรำคำทุน  
ซึง่หมำยถงึมลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงอื่นๆ 
 
เงนิลงทุนเพื่อคำ้และเงนิลงทุนเผื่อขำย 
 
เงินลงทุนเพื่อค้ำและเงินลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงั  
ไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้ำรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิของเงินลงทุน 
เผื่อขำยรบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเมื่อมกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผื่อขำยนัน้ออกไป 
 
เงนิลงทุนทีจ่ะถอืไวจ้นครบก ำหนด 
 
เงนิลงทุนที่จะถือไว้จนครบก ำหนดวดัมูลค่ำภำยหลงัด้วยวธิีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิหกัด้วย  
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
 
เงนิลงทุนทัว่ไป 
 
เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
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กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้
รวมถึงผลสะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมที่รบัรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้ำของ   
จะบนัทกึรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุน กรณีที่จ ำหน่ำยเงินลงทุนที่ถือไว้ในตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุนชนิดเดียวกันออกไป
บำงส่วน รำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 

 
6.6 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
สะสม ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์เมื่อตน้ทุนนัน้คำดว่ำจะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิ

เศรษฐกจิในอนำคต มลูค่ำตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 

บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 

ที่ดนิไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใช้วธิีเส้นตรงเพื่อลดรำคำทุน ตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 10 - 44 ปี 
อำคำร  10 - 40 ปี  
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 3 - 30 ปี 
เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส ำนักงำน 3 - 20 ปี 
ยำนพำหนะ 4 ปี 

 
บรษิัทได้มกีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรพัย์ให้เหมำะสมทุกสิ้นรอบ

ระยะเวลำรำยงำน 

ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิี่

ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ละจะรบัรูเ้ป็นรำยไดอ้ื่นในงบก ำไรขำดทุน 
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6.7 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
ตน้ทุนทีใ่ชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หบ้นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้  
 
ต้นทุนโดยตรงทีร่บัรู้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ จะรวมถงึต้นทุนพนักงำนทีท่ ำงำนในทมีพฒันำโปรแกรม
คอมพวิเตอรแ์ละค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งในจ ำนวนเงนิทีเ่หมำะสม 
 
ต้นทุนกำรพฒันำอื่นทีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขเหล่ำนี้จะรบัรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ ค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำหำกก่อนหน้ำนี้รบัรู้
เป็นค่ำใชจ้่ำยไปแลว้ จะไม่รบัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนในเวลำภำยหลงั 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอรจ์ะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยแ์ละตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ตำมประมำณกำร
แต่ไม่เกนิ 5 ปี 

 
6.8 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์

 
บรษิัทไม่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีัวตนที่มอีำยุกำรให้ประโยชน์ที่ไม่ทรำบได้แน่นอน แต่จะทดสอบกำรด้อยค่ำเป็น
ประจ ำทุกปี และเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดงักล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ ส ำหรบัสินทรพัย์อื่น  
บรษิทัจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรด้อยค่ำ รำยกำรขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำจะรบัรู้เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืน โดยมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืน
หมำยถงึจ ำนวนทีสู่งกว่ำระหว่ำงมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูค่ำจำกกำรใช ้ 
 
เมื่อมเีหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดีตได้หมดไป บรษิัทจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำส ำหรบั
สนิทรพัยอ์ื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ค่ำควำมนิยม 

 
6.9 สญัญำเช่ำ 

 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีบริษทัเป็นผู้เช่ำ 
 
บรษิัทรบัรู้สญัญำเช่ำเมื่อบรษิัทสำมำรถเข้ำถึงสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิจะรบัรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำด้วยอตัรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำที่คงเหลอือยู่ บรษิทัคดิค่ำเสื่อม
รำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัย์และระยะเวลำกำรเช่ำ 
 
บรษิทัปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัส่วนประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำ
ตำมรำคำเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสญัญำที่เป็น  
กำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำที่ไม่เป็นกำรเช่ำ ยกเว้นสญัญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งบรษิัทเป็นผู้เช่ำ โดยบรษิัทเลือก 
ทีจ่ะไม่แยกส่วนประกอบของสญัญำ และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบทีเ่ป็นกำรเช่ำเท่ำนัน้ 
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สนิทรพัย์และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำย
ช ำระตำมสญัญำเช่ำ ดงันี้ 
• ค่ำเช่ำคงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเน้ือหำ) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีบ่รษิทัจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีบ่รษิทัคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกบรษิัทมี
ควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเช่ำ  
 
บริษัทจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสัญญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยได้   
บรษิทัจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึง่กค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกู้ยมืเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่สนิทรพัยท์ีม่มีูลค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ  
• ค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 
ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำระยะสัน้
คอืสญัญำเช่ำทีม่อีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำประกอบดว้ยอุปกรณ์ไอท ีและอุปกรณ์ส ำนักงำน
ขนำดเลก็ 
 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562  
 
สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
 
เงนิทีต่อ้งจ่ำยภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนโดยใช้วธิี
เสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำนัน้ 
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6.10 หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
บรษิทัจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีบ่รษิทัเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุนโดย
พจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
 
• หำกบรษิัทมภีำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสินทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นให้กับกิจกำรอื่น  

โดยไม่สำมำรถปฏเิสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้
จะจดัประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของบรษิทั
เองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพื่อแลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

• หำกบรษิัทไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได้ เครื่องมอื 
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อบรษิทัไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช ำระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข) กำรวดัมลูค่ำ 
 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกบริษัทต้องวดัมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำหนี้สิน  
ทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญำ 
 
บรษิทัตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัที่ระบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแล้ว หรอืไดม้กีำรยกเลิกไป 
หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 
หำกบรษิทัมกีำรเจรจำต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทำงกำรเงนิ บรษิทัจะต้องพจิำรณำว่ำรำยกำร
ดงักล่ำวเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร บริษทัจะต้องรบัรูห้นี้สนิทำง
กำรเงินใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรมของหนี้สินใหม่นัน้ และตัดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงินนัน้ด้วยมูลค่ำตำมบัญชี 
ทีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 
หำกบรษิทัพจิำรณำแล้วว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร บรษิทัจะปรบัปรุงมูลค่ำ
ของหนี้สนิทำงกำรเงนิโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำด้วยอตัรำดอกเบี้ยที่แท้จรงิเดมิ (Original effective 
interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 
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ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
เงนิกูย้มื 
 
เงนิกูย้มืรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บัหกัดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรทีเ่กดิขึน้ เงนิกูย้มืวดัมูลค่ำ
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
ค่ำธรรมเนียมทีจ่่ำยไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมำจะรบัรูเ้ป็นค่ำธรรมเนียมรอกำรรบัรูจ้นกระทัง่มกีำรถอนเงนิ ซึ่งจะน ำไปรวม
ค ำนวณตำมวธิอีตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ หำกมคีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะไม่ถอนเงนิ ค่ำธรรมเนียมนี้จะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำและ
ตดัจ ำหน่ำยตำมระยะเวลำของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
บรษิทัจะตดัรำยกำรเงนิกู้ยมืออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัตำมสญัญำนัน้ไดม้กีำรปฏบิตัติำมแล้ว หรอื  
ไดถู้กยกเลกิไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชขีองหนี้สนิทำงกำรเงนิทีส่ิ้นสุดลงหรอืทีไ่ดโ้อนใหก้บักจิกำร
อื่นและสิง่ตอบแทนทีจ่่ำยซึง่รวมถงึสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดทีโ่อนไปหรอืหนี้สนิทีร่บัมำจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนเป็นส่วน
หนึ่งของตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อบรษิัทไม่มสีทิธอินัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลำ  
ไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน นับจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

 
6.11 ต้นทุนเงินกู้ยืม 

 
ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงนิกู้ยืมที่กู้มำโดยทัว่ไปและที่กู้มำเป็นกำรเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง  
หรอืกำรผลิตสนิทรพัย์ที่เข้ำเงื่อนไข ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสินทรพัย์ หกัด้วยรำยได้จำกกำรลงทุน 
ทีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิกู้ยมืทีกู่ม้ำโดยเฉพำะ กำรรวมตน้ทุนกำรกูย้มืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัย์สิน้สุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำร
ทีจ่ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิ้นลง  
 
ตน้ทุนกำรกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

6.12 ภำษีเงินได้ปีปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรบังวดประกอบด้วยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ีภำษีเงินได้  
จะรบัรู้ในงบก ำไรขำดทุน ยกเว้นส่วนภำษีเงนิได้ที่เกี่ยวข้องกบัรำยกำรที่รบัรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรอืรำยกำร  
ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ 
 
ภำษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนั 
 
ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีที่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะ  
มผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิ้นรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวดๆ 
ในกรณีที่กำรน ำกฎหมำยภำษีไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กบักำรตีควำม บรษิัทจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำก
จ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษี 
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ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชรีบัรู้เมื่อเกิดผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีี่
แสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมบริษัทจะไม่รับรู้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลต่ำงชัว่ครำวที่เกิดจำก
เหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิทีเ่กดิจำกรำยกำรทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบ

ต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีบ่รษิทัสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำ

ของกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะ  
ไม่เกดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิ้นรอบ
ระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใช้เมื่อสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชทีีเ่กี่ยวข้องไดใ้ช้
ประโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะรบัรู้หำกมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบรษิัทจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอที่จะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกิจกำรมสีทิธิตำม
กฎหมำยที่จะน ำสินทรพัย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภำษี 
เงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภำษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บ 
ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 
6.13 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
ก) ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำบญัช ีเช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน และโบนัส ของพนักงำนปัจจุบนัรบัรูต้ำมช่วงเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำน
ไปจนถงึวนัสิน้สุดรอบระยะเวลำรำยงำน บรษิทัจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำย 

 
ข) โครงกำรสมทบเงนิ 

 
บรษิัทจะจ่ำยสมทบให้กบักองทุนตำมควำมสมคัรใจ บรษิัทไม่มภีำระผูกพนัที่ต้องจ่ำยช ำระเพิม่เติมเมื่อได้จ่ำย  
เงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ  
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ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอำยุ โดยมกั
ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลำยประกำร เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณ
กำรไว้ ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต  
โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด 
และวนัครบก ำหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมลูค่ำใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึ้นและ
รวมอยู่ในก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ง) ผลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้ง 
 
บรษิทัจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้งก่อนถงึก ำหนดเมื่อ 1) บรษิทัไม่สำมำรถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ และ 
2) บริษัทรบัรู้ต้นทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีก ำหนดช ำระเกินกว่ำ 12 เดือน 
ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ตอ้งคดิลดเป็นมลูค่ำปัจจุบนั 

 
6.14 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 
บรษิัทมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมข้อตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต  
ซึ่งกำรช ำระภำระผูกพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งสูญเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณ
กำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 
บริษัทจะวัดมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สินโดยใช้มูลค่ำปัจจุบันของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระ  
ภำระผกูพนั กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจ่ำย 
 

6.15 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัทีบ่รษิทัก ำหนดกำรจ่ำยเงนิปันผลไดอ้ย่ำงอสิระจะจดัประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้ำของ ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้อง
กบักำรออกหุน้ใหม่หรอืกำรออกสทิธใินกำรซื้อหุน้ซึง่สุทธจิำกภำษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของเจำ้ของ 
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6.16 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
บรษิทัรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลำเมื่อลูกคำ้ไดร้บัโอนกำรควบคุมในสนิคำ้แล้ว ซึ่งขึน้อยู่กบั
เงื่อนไขของกำรส่งมอบตำมเงื่อนไขของกำรขำยทีก่ ำหนดในแต่ละสญัญำ ในกรณีทีลู่กคำ้ไดร้บัโอนกำรควบคุมในสนิค้ำ  
ณ จุดตน้ทำงก่อนกำรขนส่งสนิคำ้ไปยงัลูกคำ้ บรษิทัจะแยกรำยไดค้่ำขนส่งเป็นอกีหนึ่งภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำและ
รบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำมระยะเวลำกำรส่งมอบบรกิำรขนส่งแก่ลูกคำ้ ในกรณีทีท่ีลู่กคำ้ไดร้บัโอนกำรควบคุมในสนิคำ้เมื่อสนิคำ้
ได้ส่งมอบ ณ จุดปลำยทำงที่ลูกค้ำระบุตำมสัญญำ บรษิัทจะรบัรู้ค่ำขนส่งในกำรน ำสนิค้ำไปยงัจุดส่งมอบเป็นต้นทุนที่
เกดิขึน้เพื่อใหบ้รษิทัปฏบิตัติำมสญัญำขำยสนิคำ้ ซึ่งไม่ใช่ภำระทีต่้องปฏบิตัแิยกต่ำงหำก และรบัรูต้้นทุนดงักล่ำวในรอบ
ระยะเวลำรำยงำนทีร่ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้นัน้เกดิขึน้ 
 
บรษิทัรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ตำมรำคำของรำยกำรซึ่งคำดว่ำจะมสีทิธไิดร้บั สุทธจิำกภำษีขำย เงนิคนืและส่วนลด 
ส ำหรบัสญัญำที่มภีำระที่ต้องปฏิบัติมำกกว่ำหนึ่งรำยกำร รำคำของรำยกำรจะถูกปันส่วนให้แต่ละภำระที่ต้องปฏิบัติ  
ทีร่วมอยู่ในสญัญำโดยใชก้ำรปันส่วนรำคำตำมเกณฑร์ำคำขำยแบบเอกเทศของสนิคำ้และภำระทีต่อ้งปฏบิตัอิื่น ๆ 
 

6.17 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไดร้บักำรอนุมตัิ
จำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 
7 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
7.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

กิจกรรมของบรษิัทมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน ซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน  
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 
แผนกำรจดักำรควำมเสีย่งของบรษิทัจงึมุ่งเน้นไปยงัควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและบรหิำรจดักำรเพื่อลดผลกระทบ
ต่อผลกำรด ำเนินงำนใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้โดยมนีโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งดงันี้ 

 
7.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 

 
ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

 
บริษัทไม่มีนโยบำยในกำรใช้อนุพันธ์ทำงกำรเงินเพื่อบริหำรควำมเสี่ยงอันเกิดจำกควำมผนัผวนจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำมผู้บริหำรอำจพิจำรณำเลือกใช้สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเป็นเฉพำะกรณี 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไม่มสีญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีเ่ปิดสถำนะไว้ 
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ข) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 

รำยไดแ้ละกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัส่วนใหญ่ไม่ขึน้กบักำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้ในตลำด 
บรษิัทมคีวำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบี้ยทีส่ ำคญัอนัเกี่ยวเนื่องกบัเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ และเงนิกู้ยมืระยำวจำก
สถำบนักำรเงนิสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัมอีตัรำดอกเบี้ยลอยตวัหรอือตัรำดอกเบี้ยคงที่
ซึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั    
 

บรษิทัไม่ไดน้ ำกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งมำถอืปฏบิตัิ 
 

ค) ควำมเส่ียงด้ำนรำคำ 
 

บรษิทัไม่มกีำรลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัยข์องเงนิลงทุนในตรำสำรทุน จงึไม่มคีวำมเสีย่งดำ้นรำคำ 
 

7.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
 

ควำมเสี่ยงด้ำนเครดติโดยส่วนใหญ่เกิดจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด และควำมเสี่ยงด้ำนสนิเชื่อแก่
ลูกคำ้และลูกหนี้คงคำ้ง 

 

ก) กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

บรษิทับรหิำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสีย่ง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ 
บรษิทัจะเลอืกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระ  
 

ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลูกคำ้ บรษิทัจะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลูกคำ้ โดยพจิำรณำจำกฐำนะ
ทำงกำรเงนิ ประสบกำรณ์ทีผ่่ำนมำ และปัจจยัอื่นๆ และก ำหนดกำรใหว้งเงนิสนิเชื่อจำกผลกำรประเมนิดงักล่ำว
ซึ่งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรในสำยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งจะท ำกำรตรวจสอบกำร
ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นวงเงนิเครดติของลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ 
 

ข)  กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 

บรษิทัมสีนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 1 ประเภททีต่อ้งมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมลูค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติที่คำด
ว่ำจะเกดิขึน้ 
 

• ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น 
 

แมว่้ำบรษิทัจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดซึ่งเข้ำเงื่อนไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำภำยใต้ TFRS 9 
แต่บรษิทัพจิำรณำว่ำกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่ม่มนีัยส ำคญั 
 

แมว่้ำบรษิทัจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น และสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น
ซึง่เขำ้เงื่อนไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำภำยใต ้TFRS 9 แต่บรษิทัพจิำรณำว่ำกำรดอ้ยค่ำของรำยกำรดงักล่ำวเป็น
จ ำนวนเงนิทีไ่ม่มนีัยส ำคญั 
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ลูกหนี้กำรคำ้ 
 
บรษิทัใชว้ธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกิดขึ้น
ซึง่ค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ตลอดอำยุลูกหนี้กำรคำ้ 
 
ในกำรพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิำรไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่ี
ลกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำที่เกนิก ำหนดช ำระ ประมำณกำรอตัรำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะ
เกิดขึ้นพจิำรณำจำกประวตัิกำรช ำระเงนิจำกกำรขำยในช่วงระยะเวลำ  3 ปี ก่อนวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
และประสบกำรณ์ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว 
 
นโยบำยกำรบญัชสี ำหรบักำรพจิำรณำค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชเีปรยีบเทยีบ 
 
ส ำหรบัปี พ.ศ. 2562 บริษัทได้พิจำรณำรบัรู้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของลูกหนี้กำรค้ำเมื่อมขี้อบ่งชี้ว่ำมกีำรผล
ขำดทุนทีเ่กดิขึน้ เช่น กำรทีไ่ม่สำมำรถเรยีกใหช้ ำระหนี้ได ้โดยทีไ่ม่ไดม้กีำรพจิำรณำถงึควำมเสีย่งดำ้นเครดติที่
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ หรอืมกีำรค้ำงช ำระไม่เกิน 360 วนั เป็นต้น ดงันัน้จ ำนวนผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำ 
จะเกดิขึน้และผลขำดทุนจำกหนี้สงสยัจะสญูจงึไม่สำมำรถเปรยีบเทยีบกนัได้ 
 

7.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
กำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคอืกำรมจี ำนวนเงนิสดและหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในควำมต้องกำร
ของตลำดอย่ำงเพยีงพอ และกำรมแีหล่งเงนิทุนทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ดจ้ำกวงเงนิดำ้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อกำรช ำระ
ภำระผกูพนัเมื่อถงึก ำหนด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ีบรษิทัมเีงนิฝำกธนำคำรทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ดท้นัทจี ำนวน 
649 ล้ำนบำท (พ.ศ.  2562: 354 ล้ำนบำท) เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรสภำพคล่องของ บริษัท  
จำกลกัษณะของกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัซึ่งเป็นธุรกจิทีม่คีวำมยดืหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ส่วนงำน
บรหิำรกำรเงนิของบรษิทัไดค้งไวซ้ึง่ควำมยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยกำรคงไวซ้ึง่วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 
 
ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำประมำณกำรกระแสเงนิสดของบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอโดยพจิำรณำจำก เงนิส ำรองหมุนเวียน 
(จำกวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช)้ และ เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด นอกเหนือจำกนี้ บรษิทัยงัไดท้ ำกำร
ประมำณกำรกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่ำงๆ พจิำรณำสนิทรพัย์ทีม่สีภำพคล่องสูงและอตัรำส่วนสภำพคล่อง
ตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ และคงไวซ้ึง่แผนกำรจดัหำเงนิ 
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ก) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงหนี้สนิทางการเงนิที่จดัประเภทตามระยะเวลาการครบก าหนดตามสญัญา  
ซึ่งแสดงดว้ยจ านวนเงนิตามสญัญาทีไ่ม่ไดม้กีารคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืทีค่รบก าหนดภายในระยะเวลา 
12 เดอืนจะเท่ากบัมลูค่าตามบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งเนื่องการการคดิลดไม่มนีัยส าคญั  
 

  

 
 
 

วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

 
 
 

ภำยใน 1 ปี 
พนับำท 

 
 
 

1 - 5 ปี 
พนับำท 

 
รวมจ ำนวน

กระแสเเงินสด
จ่ำยตำมสญัญำ 

พนับำท 

มูลค่ำตำม
บญัชี 

หน้ีสิน 
พนับำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
เจ้ำหนี้กำรคำ้และเจ้ำหนี้อื่น 1,072,873 - 1,072,873 1,072,873 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 38,393 107,619 146,012 99,854 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  184,496 391,337 575,833 538,776 
     
รวม 1,295,762 498,956 1,794,718 1,711,503 

 

  

 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

ภำยใน 1 ปี 
พนับำท 

1 - 5 ปี 
พนับำท 

รวมจ ำนวน
กระแสเเงินสด
จ่ำยตำมสญัญำ 

พนับำท 

มูลค่ำตำม
บญัชี 

หน้ีสิน 
พนับำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
เจ้ำหนี้กำรคำ้และเจ้ำหนี้อื่น 940,953 - 940,953 940,953 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - - - - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  152,273 580,724 732,997 664,379 
     
รวม 1,093,226 580,724 1,673,950 1,605,332 

 
 

7.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 
 

7.2.1 กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

วตัถุประสงคข์องกำรบรหิำรส่วนของทุน คอื 
 

• รกัษำไว้ซึ่งกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องและเพื่อที่จะสำมำรถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและยงัประโยชน์
ใหแ้ก่ ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ และ 

• รกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและลดต้นทุนเงนิทุน 
 

ในกำรทีจ่ะรกัษำหรอืปรบัระดบัโครงสรำ้งของเงนิทุนนัน้ บรษิทัอำจต้องปรบัจ ำนวนเงนิปันผลจ่ำย ปรบักำรคนืทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กำรออกหุน้ใหม่ หรอืกำรขำยสนิทรพัยเ์พื่อลดภำระหนี้สนิ 
 

เช่นเดยีวกบักจิกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดยีวกนั บรษิทัพจิำรณำระดบัเงนิทุนอย่ำงสม ่ำเสมอจำกอตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุน 
ซึง่ค ำนวณจำกหนี้สนิสุทธหิำรส่วนของเจำ้ของ 
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8 มูลค่ำยุติธรรม 
 
มลูค่ำยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 

 
ขอ้มลูระดบั 1  : มูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิอ้ำงองิจำกรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัย์

หรอืหนี้สนิอย่ำงเดยีวกนั 
ขอ้มลูระดบั 2 : มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึง่ใชข้อ้มูลทีส่ำมำรถสงัเกตได้

อย่ำงมนีัยส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได ้
ขอ้มลูระดบั 3 :  มูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูค่ำซึ่งไม่ไดม้ำจำกขอ้มลูทีส่งัเกต

ไดใ้นตลำด 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิไดแ้สดงมลูค่ำยุติธรรมในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 13 
 

9 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำน กำรใช้ดลุยพินิจ 
 
กำรประมำณกำรขอ้สมมตฐิำนและกำรใช้ดุลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์  
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมสีมเหตุสมผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
(ก) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 

 
มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุขึน้อยู่กบัหลำยปัจจยัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัโดยมขี้อสมมติฐำนหลำยตัว รวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ยวกบัอตัรำคดิลด กำรเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐำน
เหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อมลูค่ำของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
บรษิทัไดพ้จิำรณำอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสมในแต่ละปี ซึ่งไดแ้ก่อตัรำดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบันของ
ประมำณกำรกระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ในกำรพจิำรณำอตัรำคิดลด  
ทีเ่หมำะสมบรษิทัพจิำรณำใช ้อตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิทีต่อ้งจ่ำย
ช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ และมอีำยุครบก ำหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งจ่ำยช ำระภำระผกูพนัผลประโยชน์
เมื่อเกษยีณอำยุทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ขอ้สมมตฐิำนหลกัอื่นๆส ำหรบัภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนอ้ำงอิงกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัในตลำด ขอ้มูลเพิม่เติม
เปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 22 
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(ข) กำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ 
 
บรษิทัพจิำรณำขอ้เทจ็จรงิและสภำพแวดล้อมทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดทีท่ ำให้เกิดสิง่จูงใจทำงเศรษฐกจิส ำหรบัผูเ้ช่ำ ในกำรใชส้ทิธิ
ขยำยอำยุสญัญำเช่ำหรอืไม่ใชส้ทิธใินกำรยกเลกิสญัญำเช่ำเพื่อก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ บรษิทัพจิำรณำกำรก ำหนดอำยุสญัญำ
เช่ำกต็่อเมื่อสญัญำเช่ำนัน้มคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลำกำรเช่ำจะถูกขยำยหรอืถูกยกเลกิ  
 
สทิธิขยำยอำยุสญัญำเช่ำส่วนใหญ่ในสญัญำเช่ำอุปกรณ์ส ำนักงำนไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เนื่องจำกบริษัท
พจิำรณำ ก) สภำพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่ำ และ/หรอื ข) กำรเปลีย่นแทนสนิทรพัย์จะไม่ก่อใหเ้กดิต้นทุนอย่ำงมสีำระส ำคญั 
 
อำยุสัญญำเช่ำจะถูกประเมินใหม่เมื่อบริษัทใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือบริษัทมีภำระผูกพันในกำรใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ)  
กำรประเมนิควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกดิขึน้เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ทีม่นีัยส ำคญัหรอืกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
ทีม่นีัยส ำคญั ซึง่มผีลกระทบต่อกำรประเมนิอำยุสญัญำเช่ำและอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของบรษิทั  

 
(ค) กำรก ำหนดอตัรำกำรคิดลดของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

 
บรษิทัประเมนิอตัรำดอกเบี้ยกำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำดงันี้ 
 
• ใชข้อ้มลูทีก่ำรจดัหำเงนิทุนจำกบุคคลทีส่ำมของแต่ละกจิกำรทีเ่ป็นผูเ้ช่ำและปรบัปรุงขอ้มลูทีไ่ดร้บัใหส้ะทอ้นกบักำร

เปลีย่นแปลงในปัจจยัทำงดำ้นกำรเงนิของผูเ้ช่ำหำกเป็นไปได้ 
• ปรบัปรุงสญัญำเช่ำโดยเฉพำะเจำะจง เช่น อำยุสญัญำเช่ำ ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 
 

(ง) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอ้ำงองิจำกสมมตฐิำนทีเ่กี่ยวกบัควำมเสีย่งในกำรผดินัดช ำระหนี้และอตัรำ
กำรขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิด บรษิัทใช้ดุลยพนิิจในกำรประเมินข้อสมมติฐำนเหล่ำนี้ และพจิำรณำเลือกปัจจยัที่ส่งผลต่อกำร
ค ำนวณกำรด้อยค่ำบนพื้นฐำนของข้อมูลในอดีตของบริษัทและสภำวะแวดล้อมทำงตลำดที่เกิดขึ้น รวมทัง้กำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

10 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนทำงธุรกิจของบรษิัทประกอบด้วยกำรผลิตและจ ำหน่ำยยำงรถยนต์และยำงเครื่องบิน บรษิทัมฐีำนกำรผลติในประเทศไทย
โดยแยกส่วนงำนธุรกิจตำมตลำดกำรจ ำหน่ำยเป็นแบบตลำดในประเทศและตลำดต่ำงประเทศ  กำรขำยส่งออกต่ำงประเทศ 
เป็นกำรขำยให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกนัและกำรขำยภำยในประเทศเป็นกำรขำยให้บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  ผู้บรหิำรเชื่อว่ำไม่ม ี
ควำมแตกต่ำงอย่ำงมีสำระส ำคญัระหว่ำงกำรเสนอรำยงำนตำมส่วนงำนธุรกิจหรอืส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ในกำรประเมินผล  
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัในอดตีและกำรใชดุ้ลยพนิิจเกีย่วกบับรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจงึเสนอขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน
ทำงภูมศิำสตร์ที่ใช้เกณฑ์สถำนที่ตัง้ของตลำดเพียงรูปแบบเดียว  ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนนี้ได้ถูกน ำเสนอต่อ
กรรมกำรผูจ้ดักำรส ำหรบักำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัโดยพจิำรณำจำกก ำไรก่อนหกัภำษเีงนิได ้
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 กำรขำย กำรขำยส่งออก   
 ภำยในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท 

    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
    
รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,404,560 2,040,868 3,445,428 
    
ก ำไรขัน้ตน้ตำมส่วนงำน  173,357 212,768 386,125 
(ค่ำใชจ้่ำย)/รำยไดอ้ื่นทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได ้- สุทธ ิ   (566,177) 
ขำดทุนก่อนหกัภำษีเงนิได้   (180,052) 
    
จงัหวะกำรรบัรู้รำยได้    
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 1,404,560 2,040,868 3,445,428 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
    
รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,439,670 2,452,525 3,892,195 
ก ำไรขัน้ตน้ตำมส่วนงำน  179,337 341,421 520,758 
ตน้ทุน/รำยไดอ้ื่นทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได ้- สุทธ ิ   (597,928) 
ขำดทุนก่อนหกัภำษีเงนิได้   (77,170) 
    
จงัหวะกำรรบัรู้รำยได้    
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 1,439,670 2,452,525 3,892,195 

 
ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมรีำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่ใหญ่ซึ่งเป็นบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัจ ำนวน 2 รำย 
เป็นจ ำนวนเงนิ 1,389 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของรำยไดร้วม (พ.ศ. 2562 : จ ำนวน 1,501 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 39 ของ
รำยไดร้วม) 
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11 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
เงนิสด 36 39 
เงนิฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 86,653 33,822 
 - ออมทรพัย ์ 562,325 320,211 
 649,014 354,072 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 เงนิฝำกธนำคำรประเภทออมทรพัย์มอีัตรำดอกเบี้ยถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักร้อยละ 0.10 ต่อปี 
(พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 0.55 ต่อปี) 
 

12 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 199,605 219,920 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู   
        (พ.ศ. 2562: ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตำม TAS 101) (23,857) (16,127) 
 175,748 203,793 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 34) 314,298 343,395 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 34) 57,018 119,535 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 11,683 6,015 
เงนิทดรองจ่ำย 5,598 5,979 
ลูกหนี้อื่น 4,933 12,762 
รวมลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 569,278 691,479 
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ลูกหนี้กำรคำ้แยกตำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น   
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 152,332 183,992 
ไม่เกนิ 3 เดอืน 18,376 17,601 
3 - 12 เดอืน 12,617 4,520 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 16,280 13,807 
 199,605 219,920 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (23,857) (16,127) 
 175,748 203,793 
   

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 306,911 321,060 
ไม่เกนิ 3 เดอืน 6,483 21,814 
3 - 12 เดอืน 809 426 
เกนิกว่ำ 12 เดอืน 95 95 
 314,298 343,395 

 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้ มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

พนับำท 

ไม่เกิน  
3 เดือน 
พนับำท 

3 - 6 เดือน 
พนับำท 

6 - 12 เดือน 
พนับำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

       
ยอดลูกหนี้ 183,992 17,601 1,010 3,510 13,807 219,920 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ       
  ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (7,347) (90) (534) (1,696) (13,807) (23,474) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

พนับำท 

ไม่เกิน 3 
เดือน 

พนับำท 
3 - 6 เดือน 

พนับำท 
6 - 12 เดือน 

พนับำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 
พนับำท 

รวม 
พนับำท 

       
ยอดลูกหนี้ 152,332 18,376 2,557 10,060 16,280 199,605 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ       
  ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ (7,181) (76) (54) (653) (15,893) (23,857) 
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รำยกำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้ของส ำหรบัลูกหนี้กำรค้ำภำยใต้ TFRS 9 ณ วนัทีถ่อืปฏบิตัิ
ครัง้แรก มดีงันี้ 
 

 พนับำท 
  
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - ค ำนวณตำม TAS 101 (16,127) 
จ ำนวนทีป่รบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นปี (หมำยเหตุขอ้ 5) (7,347) 
ค่ำเผื่อผลขำดทุน ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ค ำนวณตำม TFRS 9  (23,474) 
รบัรูค้่ำเผื่อผลขำดทุนเพิม่ขึน้ในก ำไรหรอืขำดทุนในระหว่ำงปี (383) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563   (23,857) 

 
13 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิดงัต่อไปนี้ วดัดว้ยมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
และมมีลูค่ำยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำตำมบญัช ี เน่ืองจำกเป็นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิระยะสัน้ตำมลกัษณะ 
 

 พ.ศ. 2563 
 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 พนับำท 
  

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 649,041 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 569,278 
  

หน้ีสินทำงกำรเงิน  
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 1,005,000 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,072,873 

 
อย่ำงไรกต็ำม หนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่มีลูค่ำยุตธิรรมต่ำงจำกมลูค่ำตำมบญัช ีมดีงันี้ 
 

 พ.ศ. 2563 
 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม 

 พนับำท พนับำท 
   

หน้ีสินทำงกำรเงิน   
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 99,854   106,582 

 
มูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่อีำยุคงเหลือต ่ำกว่ำหนึ่งปีมมีูลค่ำใกล้เคยีงกบั
มูลค่ำตำมบญัช ีและเงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบีย้ลอยตวัมมีลูค่ำใกล้เคยีงกบัมลูค่ำตำมสญัญำ และอยู่
ในขอ้มูลระดบั 3 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำยุตธิรรม กำรค ำนวณมูลค่ำยุตธิรรมจะค ำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดในอนำคต
คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืของตลำด ณ วนัทีใ่นงบกำรเงนิ 
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14 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
วตัถุดบิ 169,828 196,251 
อะไหล่ 160,852 71,907 
สนิคำ้ระหว่ำงผลติ 66,624 404,679 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 366,771 222,154 
สนิคำ้ระหว่ำงทำง 70,498 107,663 
 834,573 1,002,654 
หกั ค่ำเผื่อมลูค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บั - เคลื่อนไหวชำ้ (36,677) (28,503) 
  - มลูค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บั (1,232) (3,078) 
รวมสนิคำ้คงเหลอื - สุทธ ิ 796,664 971,073 

 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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15 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ 

 

 ท่ีดิน ส่วนปรบัปรุง เครื่องจกัร เครื่องตกแต่ง ติดตัง้  งำนระหว่ำงก่อสร้ำง  

 ท่ีดิน และอำคำร และอปุกรณ์ และอปุกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ และระหว่ำงติดตัง้ รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 1,543,989 6,536,224 92,198 15,442 642,077 8,829,930 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (542,973) (4,289,829) (70,137) (10,708) - (4,913,647) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม - (42,789) - - - (42,789) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 1,001,016 2,203,606 22,061 4,734 642,077 3,873,494 
       

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,001,016 2,203,606 22,061 4,734 642,077 3,873,494 
ซื้อสนิทรพัย ์ - 3,350 - 4,491 468,079 475,920 
โอนสนิทรพัย ์ 39,269 499,805 4,895 - (543,969) - 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (658) - - - - (658) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 25) (39,639) (262,103) (7,767) (814) - (310,323) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 999,988 2,444,658 19,189 8,411 566,187 4,038,433 
       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
รำคำทุน 1,582,584 7,023,286 97,093 19,933 566,187 9,289,083 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (582,596) (4,535,838) (77,904) (11,522) - (5,207,860) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม - (42,790) - - - (42,790) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 999,988 2,444,658 19,189 8,411 566,187 4,038,433 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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 ท่ีดิน ส่วนปรบัปรุง เครื่องจกัร เครื่องตกแต่ง ติดตัง้  งำนระหว่ำงก่อสร้ำง  

 ท่ีดิน และอำคำร และอปุกรณ์ และอปุกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ และระหว่ำงติดตัง้ รวม 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 999,988 2,444,658 19,189 8,411 566,187 4,038,433 
ซื้อสนิทรพัย ์ - 79,625 - - 597,968 677,593 
โอนสนิทรพัย ์ 174,722 291,494 3,036 - (469,252) - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (8,353) - - (2,076) (10,429) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (4,089) - - - (4,089) 
กลบัรำยกำรค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (กำรดอ้ยค่ำ) - สุทธ ิ - - (2,276) - - (2,276) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 25) (41,409) (292,412) (5,697) (1,296) - (340,814) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 1,133,301 2,510,923 14,252 7,115 692,827 4,358,418 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
รำคำทุน 1,757,306 7,248,550 100,129 19,181 692,827 9,817,993 
หกั ค่ำเสื่อมรำคำสะสม (624,005) (4,718,382) (83,601) (12,066) - (5,438,054) 
 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (19,245) (2,276) - - (21,521) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 1,133,301 2,510,923 14,252 7,115 692,827 4,358,418 

 
ค่ำเสื่อมรำคำจ ำนวน 340.8 ล้ำนบำท ถูกบนัทกึอยู่ในต้นทุนขำย จ ำนวน 311.2 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 290.9 ล้ำนบำท) และถูกบนัทกึเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรจ ำนวน 29.6 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2562 : 19.9 ลำ้นบำท) 
 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 บรษิัทพบข้อบ่งชี้เรื่องกำรด้อยค่ำของที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ซึ่งใช้ผลิตยำงรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ 
เนื่องจำกผลประกอบกำรขำดทุนในปีปัจจุบนั สนิทรพัย์ดงักล่ำวมมีูลค่ำคงเหลอืตำมบญัชเีท่ำกบั 1,589 ล้ำนบำท จำกกำรทดสอบ 
บรษิทัไม่พบกำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ดงักล่ำว ขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัทีใ่ชใ้นกำรประเมนิกำรดอ้ยค่ำมดีงันี้ 
 

   ร้อยละ 
    
อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดเ้ฉลีย่   15.00 
อตัรำคดิลด   10.50 

 
16 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ และหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิ 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม งบแสดงฐำนะกำรเงนิมรีำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำ ดงันี้  
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - รำคำตำมบญัชี   
อำคำร และส่วนปรบัปรุงอำคำร 71,558 - 
ยำนพำหนะ 3,487 - 
ระบบสำรสนเทศ 15,292 - 
อุปกรณ์ส ำนักงำน 4,983 - 
   
รวมสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 95,320 - 
   
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ   
ส่วนทีห่มุนเวยีน 22,662 - 
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 77,192 - 
   
รวมหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 99,854 - 

 
 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม รำยกำรที่รบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุนและกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกบัสญัญำเช่ำประกอบด้วย
รำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้   
อำคำร และส่วนปรบัปรุงอำคำร 17,344 - 
ยำนพำหนะ 3,560 - 
ระบบสำรสนเทศ 1,390 - 
อุปกรณ์ส ำนักงำน 453 - 
รวมสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 22,747 - 

   
กำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชร้ะหว่ำงปี 104,894 - 
   
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเช่ำ 24,874 - 
   
ตน้ทุนทำงกำรเงนิสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(หมำยเหตุฯ ขอ้ 27) 6,662 - 
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเช่ำซึ่งสนิทรพัยม์มีลูค่ำต ่ำ 45,279 - 
   

 
มูลค่ำยุติธรรมของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำไม่ได้แตกต่ำงจำกมูลค่ำตำมบญัชอีย่ำงเป็นสำระส ำคญั เนื่องจำกผลกระทบของกำร  
คดิลดไม่มสีำระส ำคญั 
 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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17 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์- สุทธิ 
 

   พนับำท 

    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน   149,309 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม   (148,885) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ   424 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
มลูค่ำสุทธติำมบญัชยีกมำ   424 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุฯ ขอ้ 25)   (130) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ   294 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562    
รำคำทุน   149,309 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม   (149,015) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ   294 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
มลูค่ำสุทธติำมบญัชยีกมำ   294 
กำรซื้อเพิม่ขึน้   1,870 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุฯ ขอ้ 25)   (277) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ   1,887 
    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
รำคำทุน   151,179 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม   (149,292) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ   1,887 

 
18 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิในประเทศไทยจ ำนวน 1,005 ลำ้นบำท โดยมอีตัรำ
ดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.80 - 3.31 ต่อปี (2019 : รอ้ยละ 2.58 ต่อปี) โดยเงนิกู้ยมืดงักล่ำวและดอกเบี้ยทีเ่กี่ยวขอ้งจะครบก ำหนดช ำระ
ภำยในวนัที ่19 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2564  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่เบกิใชจ้ ำนวน 1,220 ลำ้นบำท ( พ.ศ. 2562 : 570 ลำ้นบำท) 
 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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19 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 625,524 567,020 
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 34) 74,647 79,204 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 34) 68,211 64,313 
เจำ้หนี้ค่ำซื้ออำคำรและอุปกรณ์ - กจิกำรอื่น 92,051 60,015 
เจำ้หนี้ค่ำซื้ออำคำรและอุปกรณ์ - กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 34) 57,532 11,014 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 154,908 159,387 
รวมเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,072,873 940,953 

 
20 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 

 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในระหว่ำงปีสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 664,379 687,671 
จ่ำยคนืระหว่ำงปี (149,169) - 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 23,566 (23,292) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 538,776 664,379 

 
ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดเ้ขำ้ท ำสญัญำกูย้มืเงนิระยะยำวกบัสถำบนักำรเงนิในประเทศเป็นจ ำนวนเงนิรวมไม่เกนิ 
21 ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ เพื่อน ำเงนิทีไ่ดไ้ปใชใ้นกำรด ำเนินงำน และก่อสรำ้งโรงงำน เงนิกู้ยมืระยะยำวดงักล่ำวมกี ำหนดช ำระคนื
ภำยใน 72 เดอืนนับจำกวนัเบิกเงนิกู้ครัง้แรก เงนิกู้ยมืมอีัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงรอ้ยละ BIBOR บวกอตัรำส่วนเพิม่รอ้ยละ 2.40 ต่อปี 
และรอ้ยละ LIBOR บวกอตัรำส่วนเพิม่รอ้ยละ 2.80 ต่อปี บรษิทัใหญ่ของบรษิทัไดอ้อกหนังสอืรบัทรำบภำระหนี้สนิใหแ้ก่สถำบนั
กำรเงนิ เพื่อยนืยนัควำมตัง้ใจทีจ่ะไม่ขำยหรอืจ ำหน่ำยหุน้ในบรษิทัหรอืสนิทรพัย์ทีส่ ำคญัของบรษิทัโดยสมคัรใจ หนังสอืรบัทรำบ
ภำระหนี้สนิดงักล่ำวระบุว่ำบรษิทัแม่จะไม่รบัประกนัภำระผูกพนัใด ๆ หรอืเป็นกำรใหก้ำรรบัประกนักำรปฏบิตัติำมสญัญำ ไม่ว่ำจะ
อยู่ในรปูแบบใดกต็ำมทีบ่รษิทัใหไ้วแ้ก่สถำบนักำรเงนิ 
 
อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิคอื รอ้ยละ 3.16 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 4.85 ต่อปี) 
 
มลูค่ำยุตธิรรมของเงนิกูย้มืมมีลูค่ำเท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเน่ืองจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไม่มสีำระส ำคญั 
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ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกูย้มืระยะยำวมดีงัต่อไปนี้ 
 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   

ครบก ำหนดภำยในไม่เกนิ 1 ปี 165,777 124,571 
ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 372,999 539,808 
 538,776 664,379 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไม่เบกิใชจ้ ำนวน 3.7 ลำ้นบำท ( พ.ศ. 2562 : 3.7 ลำ้นบำท) 
 

21 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะห์ไดด้งันี้ 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี   
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดอืน 15,371 17,082 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์เกนิกว่ำ 12 เดอืน 84,571 79,459 
 99,942 96,541 
   

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี   
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืน (1,805) (2,256) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะจ่ำยช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืน (40,515) (47,408) 
 (42,320) (49,664) 
   

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สุทธ ิ 57,622 46,877 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  46,877 23,074 
ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบญัชใีหม่มำใชเ้ป็นครัง้แรก 1,578 - 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม - ปรบัปรงุใหม่ 48,455 23,074 
เพิม่ในก ำไรขำดทุน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 28) 6,817 17,901 
เพิม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  2,350 5,902 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 57,622 46,877 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 ส ำรองลูกหน้ีและ ส ำรองหน้ีสิน ผลประโยชน์ ค่ำเส่ือมรำคำ   
 สินค้ำคงเหลอื อ่ืนๆ พนักงำน อปุกรณ์ อ่ืนๆ รวม 
 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี       
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 6,490 10,555 49,679 - 8,558 75,282 
เพิม่ในก ำไรขำดทุน (740) 5,213 5,945 - 4,940 15,358 
เพิม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 5,902 - - 5,902 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 5,750 15,768 61,526 - 13,498 96,542 
ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนบญัชใีหม่ 
  มำใชเ้ป็นครัง้แรก 1,578 - - - 

 
- 1,578 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 -        
ปรบัปรุงใหม ่ 7,328 15,768 61,526 - 13,498 98,120 
เพิม่(ลด)ในก ำไรขำดทุน       
(หมำยเหตุฯ ขอ้ 28) 5,025 654 2,987 - (9,194) (528) 
เพิม่(ลด)ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 28) - - 2,350 - 

 
- 2,350 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 12,353 16,442 66,863 - 4,304 99,942 
       
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี       
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 - - - (52,207) - (52,207) 
เพิม่ในก ำไรขำดทุน - - - 2,543 - 2,543 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 - - - (49,664) - (49,664) 
เพิม่ในก ำไรขำดทุน - - - 7,344 - 7,344 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 - - - (42,320) - (42,320) 
       
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สุทธ ิ 12,353 16,642 66,863 (42,320) 4,304 57,622 

 
บรษิทัรบัรูส้นิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชเีฉพำะรำยกำรทีผู่บ้รหิำรเหน็ว่ำมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีบ่รษิทัจะ
ไดร้บัประโยชน์ในอนำคตจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกินจ ำนวนทีเ่ป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมกี ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษีนัน้ ในปี 2563 กจิกำรไม่ไดร้บัรูส้นิทรพัย์
ภำษีเงนิได้จ ำนวน 35.5 ล้ำนบำท (ที่เกิดจำกรำยกำรขำดทุนจ ำนวน 27.6 ล้ำนบำท ที่สำมำรถยกไปเพื่อหกักลบกบั
ก ำไรทำงภำษีในอนำคต โดยรำยกำรขำดทุนจ ำนวนเงนิ 4.9 ล้ำนบำท และ 22.6 ล้ำนบำท จะหมดอำยุใน พ.ศ. 2567 และ 
พ.ศ. 2568 ตำมล ำดบั (ปีก่อนกจิกำรรบัรูส้นิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษี จ ำนวน 
4.9 ลำ้นบำท ซึง่ไดม้กีำรกลบัรำยกำรดงักล่ำวในปี 2563) 
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22 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ:   
   ส ำรองเงนิทุนสะสม 108,490 107,452 
   ส ำรองเงนิบ ำเหน็จพนักงำนทีเ่กษยีณอำยุ 220,319 197,773 
 328,809 305,225 
   

ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่วมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน:   
   เงนิทุนสะสม 20,056 17,424 
   เงนิบ ำเหน็จพนักงำนทีเ่กษยีณอำยุ 18,166 47,761 
 38,222 65,185 
   

กำรวดัมลูค่ำใหม่ส ำหรบั:   
   เงนิทุนสะสม (6,694) 11,767 
   เงนิบ ำเหน็จพนักงำนทีเ่กษยีณอำยุ 18,445 17,742 
 11,751 29,509 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมดีงันี้ 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   

ณ วนัที ่1 มกรำคม 305,225 244,609 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 33,907 27,904 
ตน้ทุนบรกิำรในอดตี - 31,301 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้ 4,315 5,980 
กำรวดัมลูค่ำใหม่   
   (ก ำไร)ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตดิำ้นประชำกรศำสตร์ (12,542) 1,474 
   ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ 10,503 28,929 
   (ก ำไร)ขำดทุนทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ 13,790 (894) 
จ่ำยผลประโยชน์ (26,389) (34,078) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 328,809 305,225 

 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ช ้มดีงันี้  
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   

อตัรำคดิลด - ส ำรองเงนิบ ำเหน็จพนักงำนทีเ่กษยีณอำยุ รอ้ยละ 1.25 รอ้ยละ 1.50 
อตัรำคดิลด -  เงนิทุนสะสม รอ้ยละ 0.75 รอ้ยละ 1.50 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนทีค่ำดไว ้ รอ้ยละ 3.00 รอ้ยละ 3.00 
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  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของขอ้สมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 
       

อตัรำคดิลด - ส ำรองเงนิบ ำเน็จพนักงำน 
   ทีเ่กษยีณอำย ุ รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 

 
ลดลง 

 
ลดลง  

 
เพิม่ขึน้ 

 
เพิม่ขึน้ 

   10,233 9,596 11,014 10,358 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนทีค่ำดไว ้ รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้  ลดลง ลดลง  
   10,766 10,150 10,113 9,506 
อตัรำคดิลด- เงนิทุนสะสม รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 ลดลง ลดลง เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ 
   3,582 5,425 3,812 5,885 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนทีค่ำดไว ้ รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ ลดลง ลดลง 
   912 1,661 880 1,584 

 

กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ในทำง
ปฏบิตัสิถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตอิำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์
ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์ที่ก ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบัมูลค่ ำปัจจุบนั
ของภำระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไว้ค ำนวณด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method)  
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนในกำรค ำนวณหนี้สนิทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 

ระยะเวลำถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนักของภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์  เงินบ ำเหน็จพนักงำนที่เกษียณอำยุ คือ 9 ปี  
(พ.ศ. 2562 : 10 ปี) 
 

ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ -  เงนิทุนสะสม คอื 6 ปี (พ.ศ. 2562 : 10 ปี) 
 

23 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 

   ส่วนเกิน 
 จ ำนวน ทุนเรือนหุ้น มูลค่ำหุ้น 
 หุ้นสำมญั พนับำท พนับำท 
    

ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 7,400,000 74,000 92,000 
กำรออกหุน้ - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 7,400,000 74,000 92,000 
กำรออกหุน้    
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 7,400,000 74,000 92,000 

 

หุ้นสำมญัจดทะเบียนทัง้หมดซึ่งมรีำคำมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท (พ.ศ. 2562 : 10 บำท) มจี ำนวน 7,400,000 หุ้น หุ้นทัง้หมด 
ไดอ้อกและช ำระเตม็มลูค่ำแลว้ 
 

ตำมบทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ในกรณีทีบ่รษิทัเสนอขำยหุ้นสูงกว่ำมูลค่ำที่จดทะเบียนไว้ 
บรษิทัตอ้งน ำค่ำหุน้ส่วนเกนิน้ีตัง้เป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้”) และส่วนเกนิมลูค่ำหุน้น้ีจะน ำไปจ่ำยเงนิปันผลไม่ได้ 
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24 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธหิลงัจำก
หกัส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำส ำรองนี้จะมมีูลค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ำรองนี้ไม่สำมำรถ
น ำไปจ่ำยเงนิปันผลได ้
 

25 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 1,014,482 1,389,271 
กำรเปลีย่นแปลงของสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและงำนระหว่ำงท ำ 78,769 124,098 
ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนักงำน 582,326 656,008 
ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 15 และ 16) 363,561 310,323 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุฯ ขอ้ 17) 277 130 

 
26 รำยได้อ่ืน 

 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
ดอกเบีย้รบั 504 1,119 
อื่น ๆ 2,141 16,205 
รวมรำยไดอ้ื่น 2,645 17,324 

 
27 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 22,934 18,906 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 22,520 29,578 
ดอกเบีย้จ่ำยสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(หมำยเหตุฯ ขอ้ 16) 6,662 - 
รวมตน้ทุนทำงกำรเงนิ 52,116 48,484 
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28 ภำษีเงินได้ 
 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั:   
   ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี - - 
   กำรปรบัปรุงจำกปีก่อน 2,634 1,327 
   
   รวมภำษเีงนิไดปี้ปัจจุบนั 2,634 1,327 
   
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช:ี   
   สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดขุน (6,816) (17,901) 
   
รวมค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได้ (4,182) (16,754) 

 
ผลต่ำงระหว่ำงค่ำใชจ้่ำยภำษทีีค่ ำนวณจำกก ำไรทำงบญัชใีนอตัรำรอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 20) และค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได้
ทีแ่สดงไว ้มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
ขำดทุนก่อนภำษีเงนิได ้ (180,052) (77,170) 
   
ภำษเีงนิไดจ้ำกก ำไรทำงบญัช ี (36,010) (15,434) 
ผลกระทบ   
   รำยไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภำษี - (3,525) 
   ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษี 1,600 1,058 
   ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีบ่นัทกึจำก   
         ขำดทุนทำงภำษีในปี 2019 (หมำยเหตุ 21) 4.940 - 
   ขำดทุนทำงภำษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์ภำษเีงนิได ้   
    รอกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 21) 22,654 - 

   ปรบัปรุงภำษเีงนิไดใ้นงวดก่อน 2,634 1,327 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ (4,182) (16,574) 
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ภำษเีงนิไดท้ี(่ลด) / เพิม่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

  
ก่อนภำษี 

ภำษี 
(ลด) / เพ่ิม 

 
หลงัภำษี 

 
ก่อนภำษี 

ภำษี 
(ลด) / เพ่ิม 

 
หลงัภำษี 

 พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท 

       
กำรวดัมลูค่ำใหม่ของ    
   ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ (11,751) 2,350 (9,401) (29,509) 5,902 (23,607) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน (11,751) 2,350 (9,401) (29,509) 5,902 (23,607) 
       
ภำษีเงนิไดง้วดปัจจุบนั - - - - - - 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 
   (หมำยเหตุ 21) - 2,350 - - 5,902 - 

 
29 กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
บรษิทัไดร้บับตัรส่งเสรมิกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรส ำหรบัผลติยำงเรเดยีลส ำหรบัเครื่องบนิ สทิธปิระโยชน์ทีส่ ำคญั
ทีไ่ดร้บัไดแ้ก่ กำรไดร้บัยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครื่องจกัรตำมทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำอนุมตักิำรไดร้บัยกเวน้ภำษอีำกรต่ำง ๆ 
รวมทัง้กำรได้รบัยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธิเป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วนัที่เริม่มรีำยได้จำกกิจกำรที่ได้รบั 
กำรส่งเสรมินัน้ ในฐำนะทีเ่ป็นบรษิทัทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน บรษิทัจะต้องปฏบิตัติำมเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ตำมที่
ระบุไวใ้นบตัรส่งเสรมิกำรลงทุน 
 
รำยไดแ้ยกตำมรำยไดท้ีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิและไม่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนแสดงไดด้งันี้ 
 

 
ส ำหรบัปีส้ินสุด 

รำยได้ท่ีได้รบั 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

รำยได้ท่ีไม่ได้รบั 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
รวมรำยได้ 

   วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

พ.ศ. 2563 
พนับำท 

พ.ศ. 2562 
พนับำท 

       
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 6,513 3,498 1,398,116 1,436,172 1,404,560 1,439,670 
รำยไดจ้ำกกำรส่งออก 199,284 265,062 1,841,515 2,187,463 2,040,868 2,452,525 
 205,797 268,560 3,239,631 3,623,635 3,445,428 3,892,195 
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30 ขำดทุนต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 
 
ขำดทุนต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมญัด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนัก  
ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ในระหว่ำงปี 
 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
ขำดทุนสุทธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญั (พนับำท) (175,870) (60,596) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ระหว่ำงปี (พนัหุน้) 7,400 7,400 
   
ขำดทุนต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) (23.77) (8.19) 

 
บรษิทัไม่มกีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงปีทีน่ ำเสนอรำยงำน 
 

31 เงินปันผลจ่ำย 
 
จำกกำรประชุมผูถ้อืสำมญัหุน้เมื่อวนัที ่30 เมษำยน พ.ศ. 2562 ไดอ้นุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนและก ำไรสะสม
ของปี พ.ศ. 2561 จ ำนวน 5 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ ำนวน 37 ล้ำนบำท บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำว เมื่อวันที่  
30 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
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32 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
 
กำรกระทบยอดก ำไร(ขำดทุน)สุทธก่ิอนภำษีเงนิไดใ้หเ้ป็นกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนมดีงัต่อไปนี้ 
 

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 หมำยเหตุ พนับำท พนับำท 

    
ขำดทุนก่อนหกัภำษเีงนิได ้  (180,052) (77,170) 
รำยกำรปรบัปรุง    

ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู   383 7,738 
ค่ำเผื่อมลูค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บัของสนิคำ้คงเหลอื  6,328 7,520 
ค่ำเสื่อมรำคำ  15,16 363,561 310,323 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเครื่องจกัรและอุปกรณ์  (706) (2,613) 
ตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์  15 4,089 658 
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย ์ 15 2,276 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 17 277 130 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 22 38,222 65,185 
รำยไดด้อกเบีย้ 26 (504) (1,119) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 27 52,116 48,484 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ  43,107 (14,792) 

    
กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน    

- ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น  101,851 1,134 
- สนิคำ้คงเหลอื   168,081 (65,566) 
- ภำษมีลูค่ำเพิม่รอขอคนื  108,073 210,928 
- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น   (1,136) (1,678) 
- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น   175 (179) 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  45,557 (90,989) 
- ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยคำ้งจ่ำย  2,033 (1,719) 
- หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น  2,003 (253) 
- ส ำรองภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 22 (26,389) (34,078) 

เงนิสดไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน  729,345 361,944 
ดอกเบีย้รบั  504 1,119 
จ่ำยภำษเีงนิได ้  (1,524) (11,417) 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน  728,325 351,646 
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33 ภำระผกูพนั 
 
กำรค ำ้ประกนักบัธนำคำร 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมภีำระผูกพนัจำกกำรค ้ำประกนักบัธนำคำรเป็นจ ำนวนเงนิ 23.9 ล้ำนบำท และ 10,000 
เหรียญสหรฐัฯ (พ.ศ. 2562 : 23.9 ล้ำนบำท และ 10,000 เหรียญสหรฐัฯ) และมีภำระผูกพนัจำกกำรค ้ำประกันกับธนำคำร
เกีย่วกบัภำษมีลูค่ำเพิม่ทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบโดยสรรพำกรเป็นจ ำนวนเงนิ 139 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2562 : 139 ลำ้นบำท)  
 
ภำระผกูพนัด้ำนกำรลงทุน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัมภีำระผูกพนัดำ้นกำรลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ์เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิ้น 138 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2562 : 102 ลำ้นบำท) 
 

34 รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบับรษิทัหมำยถงึ บุคคลหรอืกจิกำรทีม่อี ำนำจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุมโดยบรษิทัไม่ว่ำจะเป็น
โดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีท่ ำหน้ำทีถ่อืหุน้ บรษิทัย่อย และกจิกำรที่
เป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจำกนี้ บุคคลหรอืกจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึง บรษิทัร่วมและบุคคลซึ่งถอืหุ้นที่มี
สทิธอิอกเสยีงไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม และมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบับรษิทั ผูบ้รหิำรส ำคญั กรรมกำรหรอืพนักงำน
ของบรษิทั ตลอดทัง้สมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่ำว และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่ำนัน้ 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรำยกำร บริษัทค ำนึงถึงเนื้อหำของ
ควำมสมัพนัธม์ำกกว่ำรปูแบบทำงกฎหมำย 
 
บรษิทัถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ บรษิทัใหญ่ดงักล่ำวถือหุ้น 
ในบรษิทัคดิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 66.79 ของจ ำนวนหุน้ของบรษิทัทีอ่อกจ ำหน่ำย 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 

58 

รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) รำยได้จำกกำรขำย 

 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ส ำเรจ็รปู   
   บรษิทัใหญ่ 374,510 563,643 
   บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 1,666,358 1,888,825 
 2,040,868 2,452,468 
   
รำยไดจ้ำกกำรขำยเครื่องจกัรและอะไหล่   
   บรษิทัใหญ่ - - 
   บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 10,502 7,079 
 10,502 7,079 

 
ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท 
   

ซื้อวตัถุดบิและสนิคำ้ส ำเรจ็รปู   
   บรษิทัใหญ่ 87,384 283,603 
   บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 330,086 303,072 
 417,470 586,675 
   

ซื้อเครื่องจกัรและอะไหล่เครื่องจกัร   
   บรษิทัใหญ่ 67,025 37,608 
   บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 142,248 87,207 
 209,273 124,815 
   

ค่ำสทิธทิำงกำรคำ้   
   บรษิทัใหญ่ 135,080 160,035 
   

ค่ำบรกิำรทำงดำ้นเทคนิคกำรผลติ   
   บรษิทัใหญ่ 23,899 38,082 
   

ค่ำบรหิำรจดักำร   
   บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 150,523 164,561 
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ค) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 
 

ยอดคงคำ้ง ณ วนัสิน้งวดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ่ 141,126 58,878 
   บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 173,172 284,517 
 314,298 343,395 
   
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ่ 17,359 38,907 
   บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 39,659 80,628 
 57,018 119,535 
   
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ่ 12,312 54,794 
   บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 62,335 24,410 
 74,647 79,204 
   
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ่ 33,284 39,326 
   บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 34,927 24,987 
 68,211 64,313 
   
เจำ้หนี้ค่ำซื้ออำคำรและอุปกรณ์   
   บรษิทัใหญ่ 22,355 3,312 
   บรษิทัทีอ่ยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 35,177 7,702 
 57,532 11,014 

 
ง) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคญั 

 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับำท พนับำท 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 28,834 43,554 
เงนิทุนสะสมและผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 162 1,518 
 28,996 45,072 
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