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รำยงำนของผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
 

เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
 

ควำมเหน็ 
 

ขำ้พเจำ้เหน็ว่ำ งบกำรเงนิแสดงฐำนะกำรเงนิของบรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2564 และผลกำรด ำเนินงำน รวมถงึกระแสเงนิสดส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
งบกำรเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบกำรเงนิของบรษิทัประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
• งบก ำไรขำดทุนส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
• งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของเจำ้ของส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ 
• หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิซึง่ประกอบดว้ยนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัและหมำยเหตุเรือ่งอื่น ๆ 

 
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ 
 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มคีวำมเป็นอสิระจำกบรษิทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณ
ของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชทีีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำม
ควำมรบัผดิชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำนี้ ขำ้พเจำ้เชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่ขำ้พเจ้ำได้รบั
เพยีงพอและเหมำะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 
 
เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรื่องต่ำง ๆ ที่มนีัยส ำคญัที่สุดตำมดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิำชพีของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบ 
งบกำรเงนิส ำหรบังวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดร้ะบุเรื่อง ‘กำรวดัมูลค่ำค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้’ 
และ ‘กำรประเมนิกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ’ เป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบและไดน้ ำเรื่องนี้มำพจิำรณำในบรบิท
ของกำรตรวจสอบงบกำรเงนิโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ  ทัง้นี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำก
ส ำหรบัเรือ่งนี้  
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เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 
 

1. กำรวดัมูลค่ำค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำ 
จะเกิดขึน้ของลกูหน้ีกำรค้ำ 

 

 

อำ้งองิหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 11 เรือ่งลกูหนี้กำรคำ้ 
และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 งบแสดงฐำนะกำรเงินของ
บรษิัทมลีูกหนี้กำรค้ำ - สุทธจิ ำนวน 217 ล้ำนบำท และค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้จ ำนวน 24 ลำ้นบำท 
 
ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบับที่ 9 (TFRS 9) 
‘เครื่องมอืทำงกำรเงนิ’ บรษิทัไดใ้ชว้ธิกีำรประเมนิลูกหนี้รำยตวั
และวธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำน
เครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำและรบัรู้ผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุในกำรวดัมูลค่ำของ
ลกูหนี้เมื่อเริม่แรก บรษิทัพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำ
จะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้ เหล่ำนี้ โดยใช้ตำรำงกำรตัง้ส ำรองตำม
นโยบำยของบรษิัทซึ่งอ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิต
จำกประสบกำรณ์ในอดตีปรบัดว้ยขอ้มลูคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ใน
อนำคตที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและปริมำณของลูกหนี้และ
สภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกจิ  
 
ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคญักบักำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุน
ดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้ เนื่องจำกมูลค่ำ
ตำมบญัชขีองลูกหนี้กำรค้ำเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงนิ และ
กำรวดัมูลค่ำของค่ำเผื่อดงักล่ำวมคีวำมซบัซอ้นตอ้งใชท้ัง้ขอ้มูล
ในอดตีจ ำนวนมำกในกำรค ำนวณควำมน่ำจะเป็นที่ผลขำดทุน
ทำงด้ำนเครดติจะเกดิขึ้นของลูกหนี้รำยตวัและกลุ่มลูกหนี้และ
ขอ้มูลคำดกำรณ์ในอนำคตรวมถงึเกี่ยวขอ้งกบักำรใชดุ้ลยพนิิจ
อย่ำงมนีัยส ำคญัของผู้บรหิำรเพื่อปรบัค่ำเผื่อผลขำดทุนอย่ำง
สมเหตุสมผล  

วธิกีำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้รวมถงึ 
 

• ประเมนิควำมเหมำะสมของกำรเลอืกนโยบำยกำรบญัชี
วำ่สอดคลอ้งกบั TFRS 9 

• วธิกีำรประเมนิแบบลกูหนี้รำยตวั 
- สอบถำมผูบ้รหิำรในเชงิทดสอบถงึควำมสมเหตุสมผล

ของขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัและทดสอบควำมเหมำะสม
ของกำรประมำณกำรที่เกี่ยวขอ้งกบักำรค ำนวณของ
ควำมน่ำจะเป็นของกำรผดินัดช ำระหนี้ของลูกหนี้รำย
ส ำคญัเฉพำะรำยของลูกค้ำกลุ่มสำยกำรบิน ลูกค้ำ
กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ ลูกค้ำกลุ่มตลำดยำงรถยนต์
ทดแทนที่ค้ำงช ำระหนี้ เป็นเวลำนำน และลูกหนี้
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั โดยกำรประเมนิจำกประสบกำรณ์
กำรเรยีกเก็บเงนิในอดตี และควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนี้ 

- ไดร้บัรำยงำนวเิครำะหอ์ำยุของลกูหนี้กำรคำ้และทดสอบ
ควำมถูกต้องของรำยงำนโดยกำรตรวจสอบกับใบ 
แจง้หนี้ทีเ่กีย่วขอ้งโดยใชว้ธิกีำรสุม่ตวัอยำ่ง 

- ประเมนิควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลกูหนี้กำรคำ้
โดยกำรสุ่มตวัอย่ำงเพื่อทดสอบกำรช ำระหนี้ภำยหลงั
วนัสิน้งวดเปรยีบเทยีบกบักำรบนัทกึบญัชขีองบรษิทั
เพือ่ใชส้นบัสนุนขอ้มลูคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต 

- ตรวจใบลดหนี้ภำยหลงัวนัสิน้งวดเพื่อพจิำรณำว่ำตอ้ง
ตัง้คำ่เผือ่ส ำหรบัลกูหนี้เฉพำะรำยเพิม่ขึน้หรอืไม่ 

- สมัภำษณ์ผูจ้ดักำรฝ่ำยสนิเชื่อและผูบ้รหิำร และสอบทำน
เอกสำรส ำหรบัขอ้โตแ้ยง้ของลูกคำ้เกีย่วกบักำรเรยีก
เกบ็หนี้เพื่อประเมนิกำรค ำนวณกำรตัง้ค่ำเผือ่เฉพำะ
ลกูหนี้แต่ละรำยวำ่เพยีงพอหรอืไม่ 
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เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 

 • วธิกีำรประเมนิกลุ่มลกูหนี้โดยใชว้ธิกีำรอยำ่งงำ่ย 
- สอบถำมผูบ้รหิำรในเชงิทดสอบถงึควำมสมเหตุสมผล

ของขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัและทดสอบควำมเหมำะสม
ของกำรประมำณกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้วิธีกำร
อย่ำงง่ำยในกำรวดัมลูค่ำค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดติ
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำของลูกค้ำกลุ่ม
ตลำดยำงรถยนตท์ดแทน 

- พฒันำแบบจ ำลองกำรค ำนวณประมำณกำรค่ำเผื่อผล
ขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูล
สถิติกำรเก็บหนี้ ที่ เกิดขึ้นจริงของบริษัทในอดีต
ย้อนหลัง 3 ปี จำกรำยงำนวิเครำะห์อำยุของลูกหนี้
กำรคำ้ และวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวและผลกระทบจำก
กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 ที่ท ำให้กำรเก็บเงนิ
จำกลกูหนี้ชะลอตวัลง 

- ค ำนวณจ ำนวนผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้
โดยใช้แบบจ ำลองกำรสูญเสยีเครดติที่คำดไว้ปรบัตำม
ปัจจยัที่คำดกำรณ์ล่วงหน้ำและประเมินผลลพัธ์ของ
กำรค ำนวณโดยเปรยีบเทียบผลลพัธ์กบักำรบันทึก
บญัชขีองบรษิทั   และประเมนิควำมสมเหตุสมผลของ
ควำมแตกต่ำงทีม่สีำระส ำคญั    

 
จำกวธิกีำรตรวจสอบทีข่ำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัขิำ้งตน้ ขำ้พเจำ้พจิำรณำ
วำ่วธิกีำรและสมมตฐิำนทีผู่บ้รหิำรใชใ้นกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้น
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำมีควำมสมเหตุสมผล
ตำมหลกัฐำนสนบัสนุน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 
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เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 

อำ้งองิหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 14 เรื่องกำรดอ้ยค่ำของ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และข้อ 14 เรื่องที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  
มีมูลค่ำ 5,036 ล้ำนบำทซึ่งแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิของ
บรษิทั 
 
 
 

วธิกีำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้รวมถงึ 
• ประเมินควำมเหมำะสมในกำรระบุหน่วยสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกดิเงนิสดของผู้บรหิำรซึ่งได้แก่ที่ดนิ อำคำรและ
อุปกรณ์ส ำหรบัโรงงำนหลกัในกำรผลติยำงรถยนต์ของ
บรษิทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของกำรประมำณกำรกระแส             
เงนิสด ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมสมเหตุสมผลของ
กำรประมำณทีใ่ชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงนิสด 
และพิจำรณ ำว่ ำแผนธุ รกิจมีควำมสอดคล้องกับ
สภำพแวดล้อมของธุรกจิในปัจจุบนัและคำดกำรณ์ควำม
ตอ้งกำรของตลำดในอนำคต 

ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน บริษัทจ ำเป็นต้อง
ทดสอบกำรดอ้ยค่ำของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์เมื่อมขีอ้บ่งชี้
ของกำรดอ้ยค่ำ รวมถงึกำรระบุหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิ
สดทีเ่กีย่วขอ้งกบัทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ในปีปัจจุบนั บรษิทั
พบขอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ยคำ่ของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรบั
โรงงำนหลกัในกำรผลติยำงรถยนต์ของบรษิทั เนื่องจำกมผีล
ประกอบกำรไม่เป็นไปตำมแผนงำนทีว่ำงไว้ จงึไดท้ดสอบกำร
ด้อยค่ำ ซึ่งจำกกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของผู้บริหำรพบว่ำ 
สนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งไมเ่กดิกำรดอ้ยคำ่ 
 
ในกำรประเมนิกำรดอ้ยค่ำตอ้งใชดุ้ลยพนิิจทีส่ ำคญัของผูบ้รหิำร
และประมำณกำรของขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญั เช่น กำรประมำณ
กำรกระแสเงนิสดในอนำคต อตัรำกำรเตบิโตของรำยได ้และ
อตัรำคดิลดที่ใช้ในกำรค ำนวณประมำณกำรกระแสเงนิสดใน
อนำคตใหเ้ป็นมลูคำ่ปัจจุบนั 
 
ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคญักับกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรบัโรงงำนหลักในกำรผลติยำงรถยนต์
ของบรษิทั เนื่องจำกกำรประเมนิดงักล่ำวตอ้งใชก้ำรประมำณ
กำรซึง่เกีย่วขอ้งกำรกำรใชดุ้ลยพนิิจอยำ่งเป็นสำระส ำคญั และ
มลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยเ์หล่ำนี้เป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงนิ 

• สอบถำมผู้บรหิำรในเชงิทดสอบถึงควำมน่ำเชื่อถือของ
ประมำณกำรที่ส ำคญั และประเมนิควำมเหมำะสมของ 
ข้อสมมติฐำนต่ ำง ๆ  โดยเฉพำะกำรทดสอบข้อ
สมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรประมำณกำรอัตรำกำร
เตบิโตของรำยได ้อตัรำก ำไรขัน้ต้นของหน่วยสนิทรพัย์
ที่ก่อให้เกิดเงนิสด และอตัรำคดิลดก่อนภำษีเงนิได้นิติ
บุคคลที่ใชต้้นทุนทำงกำรเงนิเฉลี่ย (Weighted Average 
Cost of Capital: WACC) และข้อมูลต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำร
ประเมินกำรด้อยค่ำ โดยกำรเปรียบเทียบกับข้อมูล
ภำยนอกและขอ้มลูในอดตี  

• วเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของส่วนต่ำงจำกกำรประเมิน
มูลค่ำของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด และ
ประเมินว่ำหำกข้อสมมติฐำนที่ส ำคัญต่อกำรประเมิน
มูลค่ำเปลี่ยนแปลงไปจำกที่ก ำหนดไว้แล้วจะส่งผลให้
มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนืต ่ำกวำ่มลูคำ่ตำมบญัชหีรอืไม่  

 
จำกวธิกีำรตรวจสอบทีข่ำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตั ิขำ้พเจำ้พจิำรณำว่ำ
ขอ้สมมตฐิำนต่ำง ๆ ทีส่ ำคญัของผูบ้รหิำรทีใ่ชใ้นกำรประเมนิ
กำรดอ้ยค่ำอยู่ในขอบเขตทีย่อมรบัได้และสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิ
เงนิสดของผู้บรหิำรซึ่งได้แก่ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรบั
โรงงำนหลกัในกำรผลติยำงรถยนตข์องบรษิทัไมด่อ้ยคำ่ 
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ข้อมูลอ่ืน  
 

ผู้บรหิำรเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบด้วย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงนิและ
รำยงำนของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นรำยงำนนัน้ ขำ้พเจำ้คำดวำ่ขำ้พเจำ้จะไดร้บัรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้  
 

ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขำ้พเจำ้ไมไ่ดใ้หค้วำมเชือ่มัน่ต่อขอ้มลูอื่น 
 

ควำมรบัผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงนิคือ  กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นมีควำมขดัแย้ง 
ทีม่สีำระส ำคญักบังบกำรเงนิ หรอืกบัควำมรูท้ีไ่ดร้บัจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรอืปรำกฏว่ำขอ้มูลอื่นมกีำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งสื่อสำร
เรือ่งดงักล่ำวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

ควำมรบัผิดชอบของผูบ้ริหำรต่องบกำรเงิน  
 

ผูบ้รหิำรมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิเหล่ำนี้ โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
และรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรควบคุมภำยในทีผู่บ้รหิำรพจิำรณำวำ่จ ำเป็น เพือ่ใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงนิทีป่รำศจำกกำรแสดงขอ้มลู
ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไมว่ำ่จะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด  
 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ ผู้บรหิำรรบัผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบรษิัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่อง 
ทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เวน้แต่ผูบ้รหิำร
มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิบรษิทั หรอืหยุดด ำเนินงำน หรอืไมส่ำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีช่ว่ยผูบ้รหิำรในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั 
 

ควำมรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูล 
ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด และเสนอรำยงำนของผู้สอบบญัช ีซึ่งรวม
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่ในระดบัสูง  แต่ไม่ได้เป็นกำรรบัประกนัว่ำกำร
ปฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป 
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอำจเกิดจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด และถือว่ำมสีำระส ำคญัเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำ
รำยกำรทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรำยกำร หรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิเหล่ำนี้  
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีและกำรสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิ  ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำร

ทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏบิตังิำนตำมวธิกีำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสีย่งเหล่ำนัน้ และไดห้ลกัฐำน
กำรสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึง่เป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสงูกว่ำควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกขอ้ผดิพลำด เนื่องจำกกำรทุจรติอำจ
เกี่ยวกบักำรสมรูร้่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตำม
ขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
 

• ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไมใ่ชเ่พือ่วตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของบรษิทั 
 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี และ 
กำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยผูบ้รหิำร 
 

• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บรหิำรจำกหลกัฐำนกำร 
สอบบญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิ 
ขอ้สงสยัอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบรษิัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม่  ถ้ำขำ้พเจ้ำได้ขอ้สรุปว่ำมคีวำม 
ไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึกำรเปิดเผยขอ้มลู
ในงบกำรเงนิที่เกี่ยวข้อง หรอืถ้ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขำ้พเจำ้ขึน้อยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้ อย่ำงไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรอื
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหบ้รษิทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  
 

• ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสรำ้งและเนื้อหำของงบกำรเงนิโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มลูว่ำงบกำรเงนิแสดงรำยกำรและ
เหตุกำรณ์ในรปูแบบทีท่ ำใหม้กีำรน ำเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตำมทีค่วรหรอืไม ่

 
ขำ้พเจำ้ไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ทีส่ ำคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมทีไ่ด้
วำงแผนไว ้ประเดน็ที่มนีัยส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มนีัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน  หำกขำ้พเจำ้ 
ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้ ำรบัรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเกีย่วกบัควำมสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขำ้พเจำ้เชือ่ว่ำมเีหตุผลทีบุ่คคลภำยนอก
อำจพจิำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ 
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จำกเรือ่งทีส่ ื่อสำรกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเรือ่งต่ำง ๆ ทีม่นีัยส ำคญัทีสุ่ดในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิในงวด
ปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธบิำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมำยหรอื
ขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่ำว หรอืในสถำนกำรณ์ทีย่ำกทีจ่ะเกดิขึน้ ขำ้พเจำ้พจิำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำร
เรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้ เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมผีลกระทบในทำงลบ
มำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสือ่สำรดงักล่ำว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ำกดั 
 
 
 
 
 
ชยัศิริ  เรืองฤทธ์ิชยั 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่4526 
กรุงเทพมหำนคร 
24 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 



บริษทั ก ูด๊เยียร  ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 10 326,146 649,014

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธิ 11 717,474 569,278

สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 13 1,177,492 796,664

ภาษมีลูคา่เพิม่รอขอคนืภายในหน่ึงปี 107,877 66,052

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 5,431 5,917

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,334,420 2,086,925

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 14 5,036,041 4,358,418
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 15 88,237 95,320

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สทุธิ 1,830 1,887

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - สทุธิ 16 60,140 57,622

ภาษมีลูคา่เพิม่รอขอคนื 29,143 10,498

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 9,531 9,385

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 5,224,922 4,533,130

รวมสินทรพัย ์ 7,559,342 6,620,055

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 50 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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บริษทั ก ูด๊เยียร  ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 17 1,495,000 1,005,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 18 1,699,065 1,072,873

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สทุธิ 15 26,674 22,662

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี - สทุธิ 19 174,412 165,777

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยคา้งจา่ย 8,457 20,707

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 4,274 6,739

รวมหนี้สินหมนุเวียน 3,407,882 2,293,758

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ - สทุธิ 15 66,633 77,192

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 19 218,015 372,999

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 339,003 328,809

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 623,651 779,000

รวมหนี้สิน 4,031,533 3,072,758

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

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

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 7,400,000 หุน้ ไดร้บัชาํระเตม็มลูคา่แลว้หุน้ละ 10 บาท 21 74,000 74,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 21 92,000 92,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 7,400 7,400

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,354,409 3,373,897

รวมส่วนของเจ้าของ 3,527,809 3,547,297

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 7,559,342 6,620,055

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 50 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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บริษทั ก ูด๊เยียร  ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 9, 26 4,091,725 3,445,428

ตน้ทุนขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง (3,576,375) (3,058,640)

กาํไรข ัน้ต้น 515,350 386,788

รายไดอ้ื่น 13,270 2,645

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (363,299) (368,926)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (171,334) (163,515)

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (853) (1,189)

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธิ 17,999 16,261

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนหกัต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 11,133 (127,936)

ตน้ทุนทางการเงนิ 24 (49,402) (52,116)

ขาดทุนก่อนหกัภาษีเงินได้ (38,269) (180,052)

ภาษเีงนิได้ 25 5,771 4,182

ขาดทุนสทุธิสาํหรบัปี (32,498) (175,870)

ขาดทุนต่อหุ้น 27

ขาดทุนต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) (4.39) (23.77)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 50 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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บริษทั ก ูด๊เยียร  ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท

ขาดทุนสทุธิสาํหรบัปี (32,498) (175,870)

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่ใหมข่องสาํรองเงนิบาํเหน็จ

   พนกังานทีเ่กษยีณอายุ 20 16,263 (11,751)

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงักาํไรหรอืขาดทุน 16 (3,253) 2,350

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (19,488) (185,271)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 50 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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บริษทั ก ูด๊เยียร  ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

จดัสรรแล้ว

ทุนที่ออก ส่วนเกิน - สาํรองตาม รวมส่วน

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ของเจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - (185,271) (185,271)

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

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2564 74,000 92,000 7,400 3,373,897 3,547,297

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบัปี

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - (19,488) (19,488)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564 74,000 92,000 7,400 3,354,409 3,527,809

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 50 เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

กาํไรสะสม
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บริษทั ก ูด๊เยียร  ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ . 2564

พ.ศ . 2564 พ.ศ . 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 28 347,398 728,325

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้อาคารและอุปกรณ์ (991,463) (595,293)

เงนิสดจา่ยเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (258) (1,870)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเครื่องจกัรและอุปกรณ์ 49,186 11,135

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (942,535) (586,028)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ดอกเบีย้จา่ย (39,297) (46,226)

เงนิสดจา่ยสาํหรบัหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 15 (37,172) (24,874)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 4,750,000 7,770,000

เงนิสดจา่ยคนืจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (4,260,000) (7,395,000)

เงนิสดจา่ยคนืจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 19 (143,237) (149,169)

เงนิสดสทุธไิดม้ากจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 270,294 154,731

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (324,843) 297,028

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 649,014 354,072

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและ

รายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,975 (2,086)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 10 326,146 649,014

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีคา่ซือ้อาคารและอุปกรณ์ 18 241,194 149,583

หมายเหตุประกอบงบการเงนิในหน้า 14 ถงึ 50 เป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 

14 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้ดงันี้ 
 
50/9 หมู ่3 ถนนพหลโยธนิ ก.ม. 36 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 
 
บรษิทัด ำเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบักำรผลติขำยและจดัจ ำหน่ำยยำงรถยนตแ์ละยำงเครือ่งบนิส ำหรบัตลำดในประเทศและเพือ่กำรสง่ออก 
 
งบกำรเงนินี้ไดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เมือ่วนัที ่24 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
บรษิทัมผีลประกอบกำรที่ดใีนหลำย ๆ ด้ำนในช่วงไตรมำสที่ 4 รวมถึงกำรเตบิโตในส่วนแบ่งตลำดและยอดขำย บรษิัทยังคง
ด ำเนินธุรกจิอยำ่งต่อเนื่อง ทัง้ในสว่นของยำงเครือ่งบนิ ยำงรถยนตน์ัง่ และยำงทีผ่ลติใหแ้ก่ผูผ้ลติรถยนตช์ัน้น ำ (OEM) 
 
รำยได้ของบรษิัทในไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมำสเดยีวกนัในปี พ.ศ. 2563 
เนื่องจำกกำรเพิม่ขึน้ของกำรส่งออกทัง้ยำงเครือ่งบนิ และยำงรถยนตน์ัง่ 
 
บรษิัทได้วำงข้อก ำหนดต่ำง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ำพนักงำนจะปลอดภัยและมีสุขภำพดี ซึ่งสอดคล้องกบัมำตรกำรฉุกเฉินและ
ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ของรฐับำล โดยบรษิทัยงัคงมำตรกำรในกำรรบัมอืกบักำรระบำดของโควดิ-19 ในกำรดูแลสุขภำพและควำมเป็นอยู ่
ทีด่ขีองพนักงำน ลูกคำ้ และสงัคม มำตรกำรทีใ่ช ้ไดแ้ก่ กำรเวน้ระยะห่ำง กำรท ำควำมสะอำดพืน้ที ่กำรตรวจวดัอุณหภูม ิและ
กำรลดควำมหนำแน่นของพื้นทีใ่น ซึ่งเป็นสิง่ทีท่ำงบรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัอย่ำงสูงสุด และยงัคงใหค้วำมส ำคญักบักำรตดิตำม
และเฝ้ำระวงัผลกระทบทำงกำรเงนิทัง้ในระยะสัน้และระยะยำวต่อผลกำรด ำเนินงำน 
 

3 เกณฑใ์นกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
งบกำรเงนิของบรษิทัไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์ 
และตลำดหลกัทรพัย ์
 
งบกำรเงนิของบรษิทัจดัท ำขึน้โดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดมิในกำรวดัมลูคำ่ขององคป์ระกอบของงบกำรเงนิ  
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ชป้ระมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญัและ
กำรใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองบรษิทัไปถอืปฏบิตั ิบรษิทัเปิดเผยเรือ่งกำรใชดุ้ลยพนิิจ
ของผู้บรหิำรหรอืรำยกำรที่มีควำมซับซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกบัข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนัยส ำคญัต่องบกำรเงนิ  
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 8 
 
งบกำรเงนิของบรษิทัฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอื
มกีำรตคีวำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2565  
 
บรษิทัไมไ่ดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุงใหมด่งัต่อไปนี้มำถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้
 
ก) กำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงระยะท่ี  2 (กำรปรับปรุงระยะท่ี  2) มีกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำน 

ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี
เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรบัธุรกิจประกนัภยั ก ำหนดมำตรกำรผ่อนปรนส ำหรบั
รำยกำรทีอ่ำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏริูปอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ รวมถงึผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงกระแสเงนิสด 
หรอืผลกระทบต่อควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้เมือ่มกีำรเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ 
 
มำตรกำรผอ่นปรนทีส่ ำคญัของกำรปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 
 
• เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในกำรก ำหนดกระแสเงนิสดตำมสญัญำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิหรอืหนี้สนิทำง 

กำรเงนิ (รวมถงึหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่) ซึง่เป็นผลโดยตรงจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิและ เกณฑใ์หม่ทีใ่ชใ้น
กำรก ำหนดกระแสเงนิสดตำมสญัญำเทยีบเท่ำกบัเกณฑ์เดมิในเชงิเศรษฐกิจ กิจกำรจะไม่ต้องรบัรู้ผลก ำไรหรอื
ขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุนทันที ทัง้นี้  กิจกำรที่เป็นผู้เช่ำตำม TFRS 16 ที่มีกำร
เปลีย่นแปลงเงื่อนไขของสญัญำเช่ำเนื่องจำกกำรเปลีย่นเกณฑก์ำรก ำหนดค่ำเช่ำจ่ำยในอนำคตเนื่องจำกกำรปฏริปู
อตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติำมวธิปีฏบิตัขิำ้งตน้ดว้ย 
 

• ผ่อนปรนใหก้จิกำรยงัสำมำรถใชก้ำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งส ำหรบัรำยกำรส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีทีค่วำมสมัพนัธ์
ของกำรป้องกนัควำมเสีย่งไดร้บัผลกระทบจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ ทัง้นี้ กจิกำรยงัคงตอ้งรบัรูส้่วนของ
ควำมไมม่ปีระสทิธผิล 

 
TFRS 7 ไดก้ ำหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 
 
• ลกัษณะและระดบัของควำมเสีย่งต่อกจิกำรจำกกำรปฏริปูอตัรำดอกเบี้ยอำ้งองิ 
• กจิกำรมกีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งเหล่ำนัน้อยำ่งไร 
• ควำมคืบหน้ำของแผนในกำรเปลี่ยนไปใช้อตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงอื่น และวิธีกำรบริหำรจดักำรกำรเปลี่ยนแปลง

ดงักล่ำวของกจิกำรในชว่งกำรเปลีย่นแปลง 
 
ผูบ้รหิำรของบรษิทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุงดงักล่ำวมำถอืปฏบิตั ิ
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5 นโยบำยกำรบญัชี 

 
นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัซึง่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
5.1 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 

 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงนิบำท ซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนของบรษิทัและเป็นสกุลเงนิที่ใช้น ำเสนอ  
งบกำรเงนิของบรษิทั 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรทีเ่ป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัที่
เกดิรำยกำรหรอืวนัทีต่รีำคำหำกรำยกำรนัน้ถูกวดัมลูคำ่ใหม่ 
 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และที่เกดิจำกกำร
แปลงคำ่สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นงบก ำไรขำดทุน 
 
เมือ่มกีำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบ
ของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้ม 
กำรรบัรูก้ ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน องค์ประกอบของอตัรำแลกเปลี่ยน
ทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
 

5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม 
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภำพคล่องสงูซึง่มอีำยุไมเ่กนิสำมเดอืนนบัจำกวนัทีไ่ดม้ำ 
 
เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นสว่นของหนี้สนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

5.3 ลกูหน้ีกำรค้ำ 
 
ลกูหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีล่กูคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรตำมปกตธิุรกจิ 
 
บรษิทัรบัรูล้กูหนี้กำรคำ้เมือ่เริม่แรกดว้ยจ ำนวนเงนิของสิง่ตอบแทนทีป่รำศจำกเงือ่นไขในกำรไดร้บัช ำระ ยกเวน้ในกรณีที่
เป็นรำยกำรทีม่อีงคป์ระกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญั บรษิทัจะรบัรูลู้กหนี้ดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และ
จะวดัมลูคำ่ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเนื่องจำกบรษิทัตัง้ใจทีจ่ะรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำ 
 
ทัง้นี้ กำรพจิำรณำกำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี้กำรคำ้ไดเ้ปิดเผยในหมำยเหตุฯ ขอ้ 5.5 ง) 
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5.4 สินค้ำคงเหลือ 

 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่  
 
รำคำทุนของสนิคำ้ค ำนวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ตน้ทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยรำคำซื้อและค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยตรงกบักำรซื้อ หกัดว้ยส่วนลดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ตน้ทุนของสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและงำนระหว่ำงท ำประกอบดว้ยค่ำวตัถุดบิ 
ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใชจ้่ำยอื่นทำงตรง ค่ำโสหุย้ในกำรผลติ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้นิคำ้นัน้อยู่ในสภำพ
และสถำนทีปั่จจุบนั 
 

5.5 สินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ก) กำรจดัประเภท 

 
บรษิทัจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิประเภทตรำสำรหนี้ตำมลกัษณะกำรวดัมลูคำ่ โดยพจิำรณำจำก ก) โมเดลธุรกจิ
ในกำรบรหิำรสนิทรพัยด์งักล่ำว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตำมสญัญำว่ำเขำ้เงื่อนไขของกำรเป็นเงนิตน้และ
ดอกเบีย้ (SPPI) หรอืไม ่ดงันี้ 
 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ภำยหลงัดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผำ่นก ำไรหรอืขำดทุน) และ 
• รำยกำรทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
บรษิทัจะสำมำรถจดัประเภทเงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่กต็่อเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงในโมเดลธุรกจิในกำรบรหิำร
สนิทรพัยเ์ท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบัเงนิลงทุนในตรำสำรทุน บรษิัทสำมำรถเลือก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวดัมูลค่ำเงนิลงทุน   
ในตรำสำรทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมลูคำ่ยุตธิรรมผำ่นก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตรำสำรทุนทีถ่อืไวเ้พือ่คำ้จะวดัมลูคำ่ดว้ย FVPL เท่ำนัน้  
 

ข) กำรรบัรูร้ำยกำรและกำรตดัรำยกำร 
 
ในกำรซื้อหรอืไดม้ำหรอืขำยสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิโดยปกต ิบรษิทัจะรบัรูร้ำยกำร ณ วนัทีท่ ำรำยกำรคำ้ ซึ่งเป็น
วนัที่บรษิทัเขำ้ท ำรำยกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัย์นัน้ โดยบรษิทัจะตดัรำยกำรสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิออกเมื่อสทิ ธ ิ
ในกำรไดร้บักระแสเงนิสดจำกสนิทรพัยน์ัน้สิน้สุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและบรษิทัไดโ้อนควำมเสีย่งและผลประโยชน์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเป็นเจำ้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
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ค) กำรวดัมลูคำ่ 

 
ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรก กิจกำรวดัมูลค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรมบวกต้นทุนกำร 
ท ำรำยกำรซึ่งเกีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซึ่งสนิทรพัยน์ัน้ ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำดว้ย FVPL  
บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งเป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ง) กำรดอ้ยคำ่ 
 
บรษิทัใชว้ธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรรบัรูก้ำรดอ้ยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ ตำมประมำณ
กำรผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ตลอดอำยุลกูหนี้ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัเริม่รบัรู้ลกูหนี้กำรคำ้  
 
ในกำรพจิำรณำประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิำรไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสีย่งดำ้น
เครดติทีม่ลีกัษณะร่วมกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ อตัรำขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้
พจิำรณำจำกลกัษณะกำรจ่ำยช ำระในอดตี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดติจำกประสบกำรณ์ในอดตี รวมทัง้ขอ้มูล
และปัจจยัในอนำคตทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจ่ำยช ำระของลกูหนี้ 
 
ส ำหรบัสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิอื่นทีว่ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย บรษิทัใชว้ธิกีำรทัว่ไป (General approach) 
ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมลูคำ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ ซึง่ก ำหนดใหพ้จิำรณำผลขำดทุนทีค่ำดว่ำ
จะเกดิขึน้ภำยใน 12 เดอืนหรอืตลอดอำยุสนิทรพัย์ ขึน้อยู่กบัว่ำมกีำรเพิม่ขึน้ของควำมเสีย่งดำ้นเครดติอย่ำงมี
นยัส ำคญัหรอืไม ่และรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว 
 
บรษิทัประเมนิควำมเสีย่งดำ้นเครดติของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิดงักล่ำว ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน ว่ำมกีำรเพิม่ขึน้
อย่ำงมนีัยส ำคญันับตัง้แต่กำรรบัรูร้ำยกำรเมื่อแรกเริม่หรอืไม่ (เปรยีบเทยีบควำมเสี่ยงของกำรผดิสญัญำที่จะ
เกดิขึน้ ณ วนัทีร่ำยงำน กบัควำมเสีย่งของกำรผดิสญัญำทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ำยกำรเริม่แรก)  
 
บรษิทัพจิำรณำและรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ โดยพจิำรณำถงึกำรคำดกำรณ์ในอนำคตมำประกอบกบั
ประสบกำรณ์ในอดตี โดยผลขำดทุนดำ้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจำกประมำณกำรควำมน่ำจะเป็นของผลขำดทุนดำ้นเครดติ
ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (เช่น มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบัทัง้หมดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก)  
โดยจ ำนวนเงนิสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั หมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงนิสดตำมสญัญำทัง้หมดและกระแสเงนิสด 
ซึง่บรษิทัคำดวำ่จะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมือ่แรกเริม่ของสญัญำ  
 
บรษิทัวดัมลูคำ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
• จ ำนวนเงนิทีค่ำดวำ่จะไมไ่ดร้บัถ่วงน ้ำหนกัตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็น 
• มลูคำ่เงนิตำมเวลำ 
• ขอ้มูลสนับสนุนและควำมสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ำยงำน เกีย่วกบัประสบกำรณ์ในอดตี สภำพกำรณ์ในปัจจุบนั 

และกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต 
 
ผลขำดทุนและกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่บนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำก 
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5.6 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 
ตน้ทุนเริม่แรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซือ้สนิทรพัยน์ัน้ 
 
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย ์เมื่อตน้ทุนนัน้คำดว่ำจะก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ในอนำคต มลูคำ่ตำมบญัชขีองชิน้สว่นทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรำยกำรออกไป 
 
บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนคำ่ซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมือ่เกดิขึน้ 
 
ทีด่นิไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัยอ์ื่นค ำนวณโดยใชว้ธิเีสน้ตรงเพื่อลดรำคำทุน ตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์ทีป่ระมำณกำรไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 10 - 44 ปี 
อำคำร  10 - 40 ปี  
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 3 - 30 ปี 
เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส ำนกังำน 3 - 20 ปี 
ยำนพำหนะ 4 ปี 
 
บรษิทัไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุงมลูคำ่คงเหลอืและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมำะสมทุกสิน้รอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 
ผลก ำไรหรอืขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรยีบเทยีบสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บั
จำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมลูคำ่ตำมบญัชขีองสนิทรพัยล์ะจะรบัรูเ้ป็นรำยไดอ้ื่นในงบก ำไรขำดทุน 
 

5.7 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
ตน้ทุนทีใ่ชใ้นกำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หบ้นัทกึเป็นคำ่ใชจ้่ำยเมือ่เกดิขึน้  
 
ตน้ทุนโดยตรงที่รบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพวิเตอร ์จะรวมถงึตน้ทุนพนักงำนทีท่ ำงำนในทมีพฒันำโปรแกรม
คอมพวิเตอรแ์ละคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งในจ ำนวนเงนิทีเ่หมำะสม 
 
ตน้ทุนกำรพฒันำอื่นทีไ่ม่เขำ้เงื่อนไขเหล่ำนี้จะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ ค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำหำกก่อนหน้ำนี้รบัรู้
เป็นคำ่ใชจ้่ำยไปแลว้ จะไมร่บัรูเ้ป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนในเวลำภำยหลงั 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอรจ์ะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยแ์ละตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ตำมประมำณกำร
แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 
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5.8 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์

 
บรษิัทไม่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่มอีำยุกำรให้ประโยชน์ที่ไม่ทรำบได้แน่นอน แต่จะทดสอบกำรด้อยค่ำเป็น
ประจ ำทุกปี และเมื่อมีเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัย์อื่น  
บรษิทัจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชีว้่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ รำยกำรขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำจะรบัรู้เมื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนื โดยมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืน
หมำยถงึจ ำนวนทีส่งูกวำ่ระหว่ำงมลูคำ่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยและมลูคำ่จำกกำรใช ้ 
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดตีได้หมดไป บรษิัทจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำส ำหรบั
สนิทรพัยอ์ื่นๆ ทีไ่มใ่ชค่ำ่ควำมนิยม 
 

5.9 สญัญำเช่ำ 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีท่ีบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ 
 
บรษิทัรบัรูส้ญัญำเช่ำเมื่อบรษิทัสำมำรถเขำ้ถึงสนิทรพัย์ตำมสญัญำเช่ำ เป็นสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
โดยค่ำเช่ำที่ช ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิและต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไรหรอื
ขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่ บรษิทัคดิค่ำเสื่อม
รำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กวำ่ระหวำ่งอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเชำ่ 
 
บรษิทัปันส่วนสิง่ตอบแทนในสญัญำไปยงัสว่นประกอบของสญัญำทีเ่ป็นกำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำทีไ่ม่เป็นกำรเช่ำ
ตำมรำคำเอกเทศเปรยีบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ ส ำหรบัสญัญำที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสญัญำที่เป็น 
กำรเช่ำและส่วนประกอบของสญัญำที่ไม่เป็นกำรเช่ำ ยกเวน้สญัญำเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งบรษิทัเป็นผูเ้ช่ำ โดยบรษิทัเลอืก 
ทีจ่ะไมแ่ยกสว่นประกอบของสญัญำ และรวมแต่ละสว่นประกอบเป็นสว่นประกอบทีเ่ป็นกำรเชำ่เท่ำนัน้ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนั หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำประกอบดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของ
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเชำ่ ดงันี้ 
 
• คำ่เชำ่คงที ่(รวมถงึกำรจ่ำยช ำระคงทีโ่ดยเนื้อหำ) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• คำ่เชำ่ผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี  
• มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูคำ่คงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซือ้หำกมคีวำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลทีบ่รษิทัจะใชส้ทิธ ิและ 
• คำ่ปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเชำ่สะทอ้นถงึกำรทีบ่รษิทัคำดวำ่จะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ หำกบรษิัทมี
ควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลในกำรใชส้ทิธติ่ออำยุสญัญำเชำ่  
 
บรษิัทจะคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยข้ำงต้นด้วยอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยได ้ 
บรษิทัจะคดิลดดว้ยอตัรำกำรกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชำ่ ซึง่กค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกูย้มืเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
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สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ะรบัรูด้ว้ยรำคำทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่  
• คำ่เชำ่จ่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สทุธจิำกเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเชำ่  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 

ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเช่ำสนิทรพัยท์ีม่มีูลค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง สญัญำเช่ำ
ระยะสัน้คอืสญัญำเช่ำทีม่อีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ทีม่มีูลค่ำต ่ำประกอบดว้ยอุปกรณ์ไอท ี
และอุปกรณ์ส ำนกังำนขนำดเลก็ 
 

5.10 หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

ก) กำรจดัประเภท 
 

บรษิทัจะพจิำรณำจดัประเภทเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีบ่รษิทัเป็นผูอ้อกเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิหรอืตรำสำรทุนโดย
พจิำรณำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ดงันี้ 
 

• หำกบรษิัทมภีำระผูกพนัตำมสญัญำที่จะต้องส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอื่นให้กบักจิกำรอื่น  
โดยไม่สำมำรถปฏเิสธกำรช ำระหรอืเลื่อนกำรช ำระออกไปอย่ำงไม่มกี ำหนดไดน้ัน้ เครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้
จะจดัประเภทเป็นหนี้สนิทำงกำรเงนิ เวน้แต่วำ่กำรช ำระนัน้สำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของบรษิทั
เองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนทีค่งที ่เพือ่แลกเปลีย่นกบัจ ำนวนเงนิทีค่งที ่

• หำกบรษิทัไม่มภีำระผูกพนัตำมสญัญำหรอืสำมำรถเลื่อนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสญัญำไปได ้เครื่องมอื 
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อบรษิัทไม่มสีทิธิอนัปรำศจำกเงื่อนไขให้เลื่อนช ำระหนี้ออกไปอีก  
เป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 12 เดอืน นบัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ข) กำรวดัมลูคำ่ 
 

ในกำรรบัรู้รำยกำรเมื่อเริม่แรกบรษิัทต้องวดัมูลค่ำหนี้สนิทำงกำรเงนิด้วยมูลค่ำยุติธรรม และวดัมูลค่ำหนี้สนิ  
ทำงกำรเงนิทัง้หมดภำยหลงักำรรบัรูร้ำยกำรดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

ค) กำรตดัรำยกำรและกำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของสญัญำ 
 

บรษิทัตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนิเมื่อภำระผูกพนัทีร่ะบุในสญัญำไดม้กีำรปฏบิตัติำมแลว้ หรอืไดม้กีำรยกเลกิไป 
หรอืสิน้สดุลงแลว้ 
 

หำกบรษิทัมกีำรเจรจำต่อรองหรอืเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทำงกำรเงนิ บรษิทัจะตอ้งพจิำรณำว่ำรำยกำร
ดงักล่ำวเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำรหรอืไม่ หำกเขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร บรษิทัจะตอ้งรบัรูห้นี้สนิทำง
กำรเงนิใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรมของหนี้สนิใหม่นัน้ และตดัรำยกำรหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ด้วยมูลค่ำตำมบญัชี 
ทีเ่หลอือยู ่และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไร/ขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน  
 

หำกบรษิทัพจิำรณำแลว้ว่ำกำรต่อรองเงื่อนไขดงักล่ำวไม่เขำ้เงื่อนไขของกำรตดัรำยกำร บรษิทัจะปรบัปรุงมูลค่ำ
ของหนี้สนิทำงกำรเงนิโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตำมสญัญำดว้ยอตัรำดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิเดมิ (Original effective 
interest rate) ของหนี้สนิทำงกำรเงนินัน้ และรบัรูส้ว่นต่ำงในรำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนอื่นในก ำไรหรอืขำดทุน 
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5.11 ต้นทุนเงินกู้ยืม 

 

ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงนิกู้ยมืที่กู้มำโดยทัว่ไปและที่กู้มำเป็นกำรเฉพำะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบักำรได้มำ กำรก่อสร้ำง  
หรอืกำรผลติสนิทรพัย์ที่เขำ้เงื่อนไข ต้องน ำมำรวมเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสนิทรพัย์ หกัด้วยรำยได้จำกกำรลงทุน 
ทีเ่กดิจำกกำรน ำเงนิกูย้มืทีกู่ม้ำโดยเฉพำะ กำรรวมตน้ทุนกำรกูย้มืเป็นรำคำทุนของสนิทรพัยส์ิน้สุดลงเมื่อกำรด ำเนินกำร
ทีจ่ ำเป็นในกำรเตรยีมสนิทรพัยท์ีเ่ขำ้เงื่อนไขใหอ้ยูใ่นสภำพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ำมประสงคห์รอืพรอ้มทีจ่ะขำยไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 

ตน้ทุนกำรกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

5.12 ภำษีเงินได้ปีปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ส ำหรบังวดประกอบด้วยภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ีภำษีเงนิได้  
จะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงนิไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัรำยกำรที่รบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำร  
ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของเจำ้ของ 
 

ภำษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนั 
 

ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีที่มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืที่คำดได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะ  
มผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษเีป็นงวดๆ 
ในกรณีที่กำรน ำกฎหมำยภำษีไปปฏิบตัขิึ้นอยู่กบักำรตคีวำม บรษิทัจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำก
จ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
 

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
 

ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีี่
แสดงอยู่ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์
ต่อไปนี้ 
 

- กำรรบัรูเ้ริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัยห์รอืรำยกำรหนี้สนิทีเ่กดิจำกรำยกำรทีไ่ม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบ
ต่อก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 

- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีบ่รษิทัสำมำรถควบคุมจงัหวะเวลำ
ของกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะ  
ไมเ่กดิขึน้ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 

ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิ้นรอบ
ระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใช้เมื่อสนิทรพัย์ภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชทีี่เกี่ยวขอ้งไดใ้ช้
ประโยชน์ หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 

สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชจีะรบัรูห้ำกมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบรษิทัจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอที่จะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 

สนิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิกำรมสีทิธติำม
กฎหมำยที่จะน ำสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์ภำษี 
เงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภำษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บ 
ภำษหีน่วยงำนเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
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5.13 ผลประโยชน์พนักงำน 

 

ก) ผลประโยชน์พนกังำนระยะสัน้ 
 

ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิ้นรอบ
ระยะเวลำบญัช ีเช่น ค่ำจำ้ง เงนิเดอืน และโบนสั ของพนักงำนปัจจุบนัรบัรูต้ำมชว่งเวลำกำรใหบ้รกิำรของพนักงำน
ไปจนถงึวนัสิน้สดุรอบระยะเวลำรำยงำน บรษิทัจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดวำ่จะตอ้งจ่ำย 
 

ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 

บรษิทัจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนตำมควำมสมคัรใจ บรษิทัไม่มภีำระผูกพนัทีต่้องจ่ำยช ำระเพิม่เตมิเมื่อ ไดจ้่ำย 
เงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์พนกังำนเมือ่ถงึก ำหนดช ำระ  
 

ค) ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 

โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รบัเมื่อเกษียณอำยุ  
โดยมกัขึน้อยูก่บัปัจจยัหลำยประกำร เชน่ อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และคำ่ตอบแทนเมือ่เกษยีณอำยุ 
 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณ
กำรไว้ ซึ่งมูลค่ำปัจจุบันของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต  
โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด 
และวนัครบก ำหนดของหุน้กูใ้กลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งช ำระภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 

ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมลูคำ่ใหมจ่ะรบัรูใ้นสว่นของเจำ้ของผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นในงวดทีเ่กดิขึน้และ
รวมอยูใ่นก ำไรสะสมในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในสว่นของเจำ้ของ 
 

ตน้ทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ง) ผลประโยชน์เมือ่เลกิจำ้ง 
 

บรษิทัจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจ้ำงก่อนถึงก ำหนดเมื่อ 1) บรษิทัไม่สำมำรถยกเลกิขอ้เสนอให้ผลประโยชน์ 
และ 2) บรษิทัรบัรูต้น้ทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสรำ้งทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผลประโยชน์ทีม่กี ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืน 
ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ตอ้งคดิลดเป็นมลูคำ่ปัจจุบนั 
 

5.14 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 

บรษิัทมภีำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตี  
ซึง่กำรช ำระภำระผกูพนันัน้มคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำจะส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งสญูเสยีทรพัยำกรออกไป และประมำณ
กำรจ ำนวนทีต่อ้งจ่ำยได ้
 

บรษิทัจะวดัมลูคำ่ของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใชม้ลูคำ่ปัจจุบนัของรำยจ่ำยทีค่ำดวำ่จะตอ้งน ำมำจ่ำยช ำระภำระผกูพนั 
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมลูคำ่ของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
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5.15 ทุนเรือนหุ้น 

 

หุน้สำมญัทีบ่รษิทัก ำหนดกำรจ่ำยเงนิปันผลไดอ้ย่ำงอสิระจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ ตน้ทุนส่วนเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักำรออกหุน้ใหมห่รอืกำรออกสทิธใินกำรซือ้หุน้ซึง่สทุธจิำกภำษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกัในสว่นของเจำ้ของ 
 

5.16 กำรรบัรู้รำยได้ 
 

บรษิทัรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลำเมื่อลูกคำ้ไดร้บัโอนกำรควบคุมในสนิคำ้แลว้ ซึ่งขึน้อยู่กบั
เงื่อนไขของกำรส่งมอบตำมเงื่อนไขของกำรขำยทีก่ ำหนดในแต่ละสญัญำ ในกรณีทีลู่กคำ้ไดร้บัโอนกำรควบคุมในสนิคำ้  
ณ จุดตน้ทำงก่อนกำรขนส่งสนิคำ้ไปยงัลูกค้ำ บรษิทัจะแยกรำยไดค้่ำขนส่งเป็นอกีหนึ่งภำระทีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำและ
รบัรูเ้ป็นรำยไดต้ำมระยะเวลำกำรส่งมอบบรกิำรขนส่งแก่ลูกคำ้ ในกรณีทีท่ีลู่กคำ้ไดร้บัโอนกำรควบคุมในสนิคำ้เมื่อสนิคำ้
ได้ส่งมอบ ณ จุดปลำยทำงที่ลูกค้ำระบุตำมสญัญำ บรษิทัจะรบัรูค้่ำขนส่งในกำรน ำสนิค้ำไปยงัจุดส่งมอบเป็นต้นทุนที่
เกดิขึน้เพื่อใหบ้รษิทัปฏบิตัติำมสญัญำขำยสนิคำ้ ซึง่ไม่ใช่ภำระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่ำงหำก และรบัรูต้น้ทุนดงักล่ำวในรอบ
ระยะเวลำรำยงำนทีร่ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้นัน้เกดิขึน้ 
 

บรษิทัรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ตำมรำคำของรำยกำรซึง่คำดว่ำจะมสีทิธไิดร้บั สุทธจิำกภำษขีำย เงนิคนืและส่วนลด 
ส ำหรบัสญัญำที่มีภำระที่ต้องปฏิบตัิมำกกว่ำหนึ่งรำยกำร รำคำของรำยกำรจะถูกปันส่วนให้แต่ละภำระที่ต้องปฏิบตัิ  
ทีร่วมอยูใ่นสญัญำโดยใชก้ำรปันสว่นรำคำตำมเกณฑร์ำคำขำยแบบเอกเทศของสนิคำ้และภำระทีต่อ้งปฏบิตัอิื่น ๆ 
 

5.17 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 

เงนิปันผลทีจ่่ำยไปยงัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปันผลระหวำ่งกำลไดร้บักำรอนุมตัิ
จำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

6 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

6.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

กจิกรรมของบรษิัทมคีวำมเสี่ยงทำงกำรเงนิ ซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน  
ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ย และควำมเสีย่งดำ้นรำคำ) ควำมเสีย่งด้ำนกำรให้สนิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 
แผนกำรจดักำรควำมเสีย่งของบรษิทัจงึมุ่งเน้นไปยงัควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและบรหิำรจดักำรเพื่อลดผลกระทบ
ต่อผลกำรด ำเนินงำนใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้โดยมนีโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งดงันี้ 
 

6.1.1 ควำมเส่ียงจำกตลำด 
 

ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
 

บรษิทัไมม่นีโยบำยในกำรใชอ้นุพนัธท์ำงกำรเงนิเพือ่บรหิำรควำมเสีย่งอนัเกดิจำกควำมผนัผวนจำกอตัรำแลกเปลีย่น
เงนิตรำต่ำงประเทศ อย่ำงไรกต็ำมผูบ้รหิำรอำจพจิำรณำเลอืกใชส้ญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเป็นเฉพำะกรณี 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไมม่สีญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีเ่ปิดสถำนะไว ้
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ข) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

 
รำยไดแ้ละกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัส่วนใหญ่ไม่ขึน้กบักำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้ในตลำด 
บรษิทัมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบี้ยที่ส ำคญัอนัเกี่ยวเนื่องกบัเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ และเงนิกู้ยมืระยำวจำก
สถำบนักำรเงนิสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทำงกำรเงนิสว่นใหญ่ของบรษิทัมอีตัรำดอกเบีย้ลอยตวัหรอือตัรำดอกเบีย้คงที่
ซึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 
 
บรษิทัไมไ่ดน้ ำกำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่งมำถอืปฏบิตั ิ
 

ค) ควำมเส่ียงด้ำนรำคำ 
 
บรษิทัไมม่กีำรลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัยข์องเงนิลงทุนในตรำสำรทุน จงึไมม่คีวำมเสีย่งดำ้นรำคำ 
 

6.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
 
ควำมเสี่ยงดำ้นเครดติโดยส่วนใหญ่เกดิจำกรำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด และควำมเสี่ยงดำ้นสนิเชื่อแก่
ลกูคำ้และลกูหนี้คงคำ้ง 
 
ก) กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
บรษิทับรหิำรควำมเสีย่งดำ้นเครดติโดยกำรจดักลุ่มของควำมเสีย่ง ส ำหรบัเงนิฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงนิ 
บรษิทัจะเลอืกท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืทีเ่ป็นอสิระ  
 
ส ำหรบักำรท ำธุรกรรมกบัลกูคำ้ บรษิทัจะประเมนิควำมเสีย่งจำกคุณภำพเครดติของลูกคำ้ โดยพจิำรณำจำกฐำนะ
ทำงกำรเงนิ ประสบกำรณ์ทีผ่่ำนมำ และปัจจยัอื่นๆ และก ำหนดกำรใหว้งเงนิสนิเชื่อจำกผลกำรประเมนิดงักล่ำว
ซึ่งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรในสำยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งจะท ำกำรตรวจสอบกำร
ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดดำ้นวงเงนิเครดติของลูกคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 

ข) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
บรษิัทมสีนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ 1 ประเภทที่ต้องมกีำรพจิำรณำตำมโมเดลกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดติที่ 
คำดวำ่จะเกดิขึน้ 
 
• ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 
 
แมว้่ำบรษิทัจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดซึ่งเขำ้เงื่อนไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำภำยใต ้TFRS 9 
แต่บรษิทัพจิำรณำวำ่กำรดอ้ยคำ่ของรำยกำรดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงนิทีไ่มม่นียัส ำคญั 
 
แมว้่ำบรษิทัจะมรีำยกำรเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น
ซึง่เขำ้เงือ่นไขกำรพจิำรณำกำรดอ้ยค่ำภำยใต ้TFRS 9 แต่บรษิทัพจิำรณำว่ำกำรดอ้ยคำ่ของรำยกำรดงักล่ำวเป็น
จ ำนวนเงนิทีไ่มม่นียัส ำคญั 
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ลกูหนี้กำรคำ้ 
 
บรษิทัใชว้ธิอีย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม TFRS 9 ในกำรวดัมลูคำ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้
ซึง่ค ำนวณคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ตลอดอำยุลกูหนี้กำรคำ้ 
 
ในกำรพจิำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิำรไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้ตำมควำมเสีย่งดำ้นเครดติทีม่ี
ลกัษณะรว่มกนัและตำมกลุ่มระยะเวลำทีเ่กนิก ำหนดช ำระ ประมำณกำรอตัรำผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้
พิจำรณำจำกประวตัิกำรช ำระเงนิจำกกำรขำยในช่วงระยะเวลำ  3 ปี ก่อนวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 และ
ประสบกำรณ์ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีเ่กดิขึน้ในชว่งระยะเวลำดงักล่ำว 
 
บนหลกักำรดงักล่ำวคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ส ำหรบัลกูหนี้กำรคำ้ เป็นดงันี้ 
 
ก) ลกูหนี้การคา้  

 
บรษิทัพจิำรณำกำรจดักลุ่มอำยุลูกหนี้จำกยอดคงเหลอืจำกวนัทีค่รบก ำหนดช ำระตำมใบแจง้หนี้ ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
   พ.ศ. 2564 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

บำท 

ไม่เกิน 
 3 เดือน 

บำท 
3 - 6 เดือน 

บำท 
6 - 12 เดือน 

บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       
มลูคำ่ตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลกูหนี้กำรคำ้ 179 15 1 1 21 217 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน (2) (1) - (1) (20) (24) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
   พ.ศ. 2563 

ยงัไม่ถึง 
ก ำหนดช ำระ 

บำท 

ไม่เกิน 
 3 เดือน 

บำท 
3 - 6 เดือน 

บำท 
6 - 12 เดือน 

บำท 

เกินกว่ำ  
12 เดือน 

บำท 
รวม 
บำท 

       
มลูคำ่ตำมบญัชขีัน้ตน้       
   - ลกูหนี้กำรคำ้ 152 18 3 10 16 199 
คำ่เผือ่ผลขำดทุน (7) - - (1) (16) (24) 
 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำจะแสดงเป็นผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสุทธิในก ำไรก่อนต้นทุน
ทำงกำรเงนิและภำษีเงนิได้ บรษิัทจะรบัรู้จ ำนวนที่ได้รบัช ำระส ำหรบัจ ำนวนที่ได้ตดัจ ำหน่ำยไปแล้วเป็นยอด  
หกัจำกรำยกำรทีไ่ดบ้นัทกึผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 
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6.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 
กำรจดักำรควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบคอืกำรมจี ำนวนเงนิสดและหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในควำมตอ้งกำร
ของตลำดอย่ำงเพยีงพอ และกำรมแีหล่งเงนิทุนทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ดจ้ำกวงเงนิดำ้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อกำรช ำระ
ภำระผกูพนัเมื่อถงึก ำหนด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัช ีบรษิทัมเีงนิฝำกธนำคำรทีส่ำมำรถเบกิใชไ้ดท้นัทจี ำนวน 
326 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563: 649 ล้ำนบำท) เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบรหิำรสภำพคล่องของบรษิทั จำกลกัษณะ
ของกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทซึ่งเป็นธุรกิจที่มีควำมยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ส่วนงำนบรหิำร
กำรเงนิของบรษิทัไดค้งไวซ้ึง่ควำมยดืหยุน่ในแหล่งเงนิทุนโดยกำรคงไวซ้ึง่วงเงนิสนิเชือ่ทีเ่พยีงพอ 
 
ผูบ้รหิำรไดพ้จิำรณำประมำณกำรกระแสเงนิสดของบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอโดยพจิำรณำจำก เงนิส ำรองหมุนเวยีน 
(จำกวงเงนิสนิเชือ่ทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช)้ และ เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด นอกเหนือจำกนี้ บรษิทัยงัไดท้ ำกำร
ประมำณกำรกระแสเงนิสดในสกุลเงนิหลกัต่ำงๆ พจิำรณำสนิทรพัยท์ีม่สีภำพคล่องสูงและอตัรำส่วนสภำพคล่อง
ตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ และคงไวซ้ึง่แผนกำรจดัหำเงนิ 
 

ก) วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงใหเ้หน็ถงึหนี้สนิทำงกำรเงนิทีจ่ดัประเภทตำมระยะเวลำกำรครบก ำหนดตำมสญัญำ ซึ่งแสดงดว้ย
จ ำนวนเงนิตำมสญัญำที่ไม่ได้มกีำรคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืที่ครบก ำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดอืนจะเท่ำกบั
มลูคำ่ตำมบญัชขีองหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้งเนื่องกำรกำรคดิลดไมม่นียัส ำคญั  
 
 
 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

 
 

ภำยใน 1 ปี 
ล้ำนบำท 

 
 

1 - 5 ปี 
ล้ำนบำท 

รวมจ ำนวน
กระแสเเงินสด
จ่ำยตำมสญัญำ 

ล้ำนบำท 

มูลค่ำตำม
บญัชีหน้ีสิน 

ล้ำนบำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,699 - 1,699 1,699 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 40 85 125 94 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  191 320 511 392 
รวม 1,930 405 2,335 2,185 

 
  

 
 
วนัครบก ำหนดของหน้ีสินทำงกำรเงิน  

ภำยใน 1 ปี 
ล้ำนบำท 

1 - 5 ปี 
ล้ำนบำท 

รวมจ ำนวน
กระแสเเงินสด
จ่ำยตำมสญัญำ 

ล้ำนบำท 

 
มูลค่ำตำม
บญัชีหน้ีสิน 

ล้ำนบำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563     
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,073 - 1,073 1,073 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 38 108 146 100 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  184 391 576 539 
รวม 1,295 499 1,795 1,712 
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6.2 กำรบริหำรส่วนของเงินทุน 

 
6.2.1 กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
วตัถุประสงคข์องกำรบรหิำรสว่นของทุน คอื 
 
• รกัษำไวซ้ึง่กำรด ำเนินงำนต่อเนื่องและเพือ่ทีจ่ะสำมำรถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และยงัประโยชน์ใหแ้ก่ 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ และ 
• รกัษำโครงสรำ้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยูใ่นระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุและลดตน้ทุนเงนิทุน 
 
ในกำรทีจ่ะรกัษำหรอืปรบัระดบัโครงสรำ้งของเงนิทุนนัน้ บรษิทัอำจตอ้งปรบัจ ำนวนเงนิปันผลจ่ำย ปรบักำรคนืทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ กำรออกหุน้ใหม ่หรอืกำรขำยสนิทรพัยเ์พือ่ลดภำระหนี้สนิ 
 
เชน่เดยีวกบักจิกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดยีวกนั บรษิทัพจิำรณำระดบัเงนิทุนอย่ำงสม ่ำเสมอจำกอตัรำสว่นหนี้สนิต่อทุน 
ซึง่ค ำนวณจำกหนี้สนิสทุธหิำรสว่นของเจำ้ของ 

 
7 มูลค่ำยติุธรรม 

 
มลูคำ่ยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 1  : มูลค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิอำ้งองิจำกรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดทีม่สีภำพคล่องส ำหรบัสนิทรพัย์

หรอืหนี้สนิอยำ่งเดยีวกนั 
ขอ้มลูระดบั 2 : มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิวดัมลูคำ่โดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมลูคำ่ซึง่ใชข้อ้มลูทีส่ำมำรถสงัเกตได้

อยำ่งมนียัส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได้ 
ขอ้มลูระดบั 3 :  มลูค่ำยุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิวดัมลูค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลทีส่งัเกต

ไดใ้นตลำด 
 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิไดแ้สดงมลูคำ่ยุตธิรรมในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 12 
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8 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำน กำรใช้ดลุยพินิจ 

 
กำรประมำณกำรขอ้สมมตฐิำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์  
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชือ่วำ่มสีมเหตุสมผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
(ก) ค่ำเผือ่มูลค่ำสินค้ำ 

 
บรษิทัประมำณค่ำเผื่อของมูลค่ำสนิคำ้คงเหลอืเพื่อใหส้ะทอ้นถงึมูลค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บัของสนิคำ้คงเหลอื โดยฝ่ำย
บรหิำรไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในกำรประมำณโดยกำรวเิครำะหค์วำมลำ้สมยัและเคลื่อนไหวชำ้ของสนิคำ้ สนิคำ้คงเหลอืจะถูกตดั
จ ำหน่ำยบญัชเีมือ่ทรำบวำ่เสือ่มสภำพและไม่สำมำรถขำยได ้

 
(ข) ภำระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 

 
มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุขึน้อยู่กบัหลำยปัจจยัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัโดยมขีอ้สมมตฐิำนหลำยตวั รวมถึงขอ้สมมติฐำนเกี่ยวกบัอตัรำคดิลด กำรเปลี่ยนแปลงของข้อสมมตฐิำน
เหล่ำนี้จะสง่ผลกระทบต่อมลูคำ่ของภำระผกูพนัผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 
 
บรษิทัไดพ้จิำรณำอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสมในแต่ละปี ซึ่งไดแ้ก่อตัรำดอกเบี้ยทีค่วรจะใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำปัจจุบนัของ
ประมำณกำรกระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ในกำรพจิำรณำอตัรำคดิลด  
ทีเ่หมำะสมบรษิทัพจิำรณำใช ้อตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึง่เป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิทีต่อ้งจ่ำย
ช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ และมอีำยุครบก ำหนดใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่อ้งจ่ำยช ำระภำระผกูพนัผลประโยชน์
เมือ่เกษยีณอำยุทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ขอ้สมมตฐิำนหลกัอื่นๆส ำหรบัภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนอำ้งองิกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัในตลำด ขอ้มูลเพิม่เตมิ
เปิดเผยในหมำยเหตุขอ้ 20 
 

(ค) กำรด้อยค่ำของสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิอ้ำงอิงจำกสมมติฐำนที่เกี่ยวกบัควำมเสี่ยงในกำรผดินัดช ำระหนี้และ 
อตัรำกำรขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิ บรษิทัใชดุ้ลยพนิิจในกำรประเมนิขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้ และพจิำรณำเลอืกปัจจยัทีส่ง่ผลต่อกำร
ค ำนวณกำรด้อยค่ำบนพื้นฐำนของข้อมูลในอดีตของบรษิัทและสภำวะแวดล้อมทำงตลำดที่เกิดขึ้น รวมทัง้กำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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9 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ส่วนงำนทำงธุรกจิของบรษิทัประกอบดว้ยกำรผลติและจ ำหน่ำยยำงรถยนต์และยำงเครื่องบนิ บรษิทัมฐีำนกำรผลติในประเทศไทย
โดยแยกส่วนงำนธุรกิจตำมตลำดกำรจ ำหน่ำยเป็นแบบตลำดในประเทศและตลำดต่ำงประเทศ  กำรขำยส่งออกต่ำงประเทศ 
เป็นกำรขำยให้บรษิัทที่เกี่ยวขอ้งกนัและกำรขำยภำยในประเทศเป็นกำรขำยให้บรษิัทที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั ผู้บรหิำรเชื่อว่ำไม่ม ี
ควำมแตกต่ำงอย่ำงมสีำระส ำคญัระหว่ำงกำรเสนอรำยงำนตำมส่วนงำนธุรกิจหรอืส่วนงำนทำงภูมศิำสตร์ในกำรประเมนิผล  
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัในอดตีและกำรใชดุ้ลยพนิิจเกีย่วกบับรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจงึเสนอขอ้มลูทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน
ทำงภูมศิำสตร์ที่ใช้เกณฑ์สถำนที่ตัง้ของตลำดเพียงรูปแบบเดยีว  ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนนี้ได้ถูกน ำเสนอต่อ
กรรมกำรผูจ้ดักำรส ำหรบักำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัโดยพจิำรณำจำกก ำไรก่อนหกัภำษเีงนิได ้
 
 กำรขำย กำรขำยส่งออก   
 ภำยในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564    
    

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,294 2,798 4,092 
ก ำไรขัน้ตน้ตำมสว่นงำน  146 368 514 
คำ่ใชจ้่ำย/รำยไดอ้ื่นทีไ่มส่ำมำรถปันสว่นได ้- สทุธ ิ   (552) 
ขำดทุนก่อนหกัภำษเีงนิได ้   (38) 
    
จงัหวะกำรรบัรู้รำยได้    
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 1,294 2,798 4,092 
    
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563    
    

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,404 2,041 3,445 
ก ำไรขัน้ตน้ตำมสว่นงำน  173 213 386 
คำ่ใชจ้่ำย/รำยไดอ้ื่นทีไ่มส่ำมำรถปันสว่นได ้- สทุธ ิ   (566) 
ขำดทุนก่อนหกัภำษเีงนิได ้   (180) 
    
จงัหวะกำรรบัรูร้ำยได้    
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 1,404 2,041 3,445 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัลกูค้ำรำยใหญ่ 
 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมรีำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่ใหญ่ซึ่งเป็นบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัจ ำนวน 2 รำย 
เป็นจ ำนวนเงนิ 1,891.9 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 46.2 ของรำยไดร้วม (พ.ศ. 2563 : จ ำนวน 1,388.7 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 40.3 
ของรำยไดร้วม) 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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10 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
เงนิฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 94 87 
 - ออมทรพัย ์ 232 562 
 326 649 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 เงนิฝำกธนำคำรประเภทออมทรพัย์มอีตัรำดอกเบี้ยถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักร้อยละ 0.05 ต่อปี  
(พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 0.10 ต่อปี) 
 

11 ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 217 199 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 6.1.2) (24) (24) 
 193 175 
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 30) 435 314 
ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 30) 73 57 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 7 12 
เงนิทดรองจ่ำย 4 6 
ลกูหนี้อื่น 5 5 
รวมลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 717 569 
 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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ลกูหนี้กำรคำ้แยกตำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น   
ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 179 152 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 15 18 
3 - 12 เดอืน 2 13 
เกนิกวำ่ 12 เดอืน 21 16 
 217 199 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ (24) (24) 
 193 175 
   

ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
ยงัไมค่รบก ำหนดช ำระ 398 307 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 35 6 
3 - 12 เดอืน 2 1 
 435 314 
 

12 สินทรพัยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิดงัต่อไปนี้ วดัดว้ยมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
และมมีลูคำ่ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ตำมบญัช ี เนื่องจำกเป็นสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิระยะสัน้ตำมลกัษณะ 
 
 พ.ศ. 2564 
 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 ล้ำนบำท 
  

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 326 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 717 
  

หน้ีสินทำงกำรเงิน  
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,699 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 1,495 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 392 
 
มูลค่ำยุตธิรรมโดยประมำณของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิทีม่อีำยุคงเหลอืต ่ำกว่ำหนึ่งปีมมีูลค่ำใกล้เคยีงกบั
มลูค่ำตำมบญัช ีและเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบีย้ลอยตวัมมีลูค่ำใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำตำมสญัญำ และอยู่
ในขอ้มูลระดบั 3 ของล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม กำรค ำนวณมลูค่ำยุตธิรรมจะค ำนวณจำกมลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดในอนำคต
คดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืของตลำด ณ วนัทีใ่นงบกำรเงนิ 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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13 สินค้ำคงเหลือ - สทุธิ 

 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
วตัถุดบิ 282 170 
อะไหล่ 158 161 
สนิคำ้ระหวำ่งผลติ 46 67 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 614 367 
สนิคำ้ระหวำ่งทำง 130 70 
 1,230 835 
หกั คำ่เผือ่มลูคำ่สุทธทิีค่ำดวำ่จะไดร้บั - เคลื่อนไหวชำ้ (50) (37) 
  - มลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บั (3) (1) 
รวมสนิคำ้คงเหลอื - สทุธ ิ 1,177 797 
 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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14 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สทุธิ 

 

 ท่ีดิน ส่วนปรบัปรงุ เครื่องจกัร เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้  งำนระหว่ำงก่อสร้ำง  

 ท่ีดิน และอำคำร และอปุกรณ์ และอปุกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ และระหว่ำงติดตัง้ รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563       
รำคำทุน 1,583 7,023 97 20 566 9,289 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม (583) (4,535) (78) (12) - (5,208) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่สะสม - (43) - - - (43) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 1,000 2,445 19 8 566 4,038 
       
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,000 2,445 19 8 566 4,038 
ซือ้สนิทรพัย ์ - 80 - - 598 678 
โอนสนิทรพัย ์ 175 291 3 - (469) - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (8) - - (2) (10) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (4) - - - (4) 
คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - สุทธ ิ - - (2) - - (2) 
คำ่เสือ่มรำคำ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 23) (42) (293) (6) (1) - (342) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 1,133 2,511 14 7 693 4,358 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563       
รำคำทุน 1,758 7,249 100 20 693 9,820 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม (625) (4,719) (84) (13) - (5,441) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - (19) (2) - - (21) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 1,133 2,511 14 7 693 4,358 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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 ท่ีดิน ส่วนปรบัปรงุ เครื่องจกัร เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้  งำนระหว่ำงก่อสร้ำง  

 ท่ีดิน และอำคำร และอปุกรณ์ และอปุกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ และระหว่ำงติดตัง้ รวม 

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564       
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,133 2,511 14 7 693 4,358 
ซือ้สนิทรพัย ์ - - - - 1,083 1,083 
โอนสนิทรพัย ์ 29 538 10 - (577) - 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (41) - - (9) (50) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - (2) - - - (2) 
คำ่เสือ่มรำคำ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 23) (45) (300) (7) (1) - (353) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 1,117 2,706 17 6 1,190 5,036 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564       
รำคำทุน 1,787 7,632 110 20 1,190 10,739 
หกั คำ่เสือ่มรำคำสะสม (670) (4,907) (91) (14) - (5,682) 
 คำ่เผือ่กำรดอ้ยคำ่ - (19) (2) - - (21) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 1,117 2,706 17 6 1,190 5,036 
 
ค่ำเสื่อมรำคำจ ำนวน 353.6 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 342.0 ลำ้นบำท) ถูกบนัทกึอยู่ในตน้ทุนขำย จ ำนวน 330.6 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 312.3 ลำ้นบำท) และถูกบนัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและ
บรหิำรจ ำนวน 23.0 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 29.7 ลำ้นบำท) 
 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 บรษิัทพบข้อบ่งชี้เรื่องกำรด้อยค่ำของที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ซึ่งใช้ผลิตยำงรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ 
เนื่องจำกผลประกอบกำรขำดทุนในปีปัจจุบนั สนิทรพัยด์งักล่ำวมมีลูค่ำคงเหลอืตำมบญัชเีท่ำกบั 3,638.9 ลำ้นบำท จำกกำรทดสอบ 
บรษิทัไมพ่บกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยด์งักล่ำว ขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัทีใ่ชใ้นกำรประเมนิกำรดอ้ยคำ่มดีงันี้ 
 
   ร้อยละ 
    
อตัรำกำรเตบิโตของรำยไดเ้ฉลีย่   15.40 
อตัรำคดิลด   8.50 
 

15 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ และหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สทุธิ 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม งบแสดงฐำนะกำรเงนิมรีำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่ ดงันี้  
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - รำคำตำมบญัชี   
อำคำร และสว่นปรบัปรุงอำคำร 68 72 
ยำนพำหนะ 5 3 
ระบบสำรสนเทศ 12 15 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 3 5 
รวมสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 88 95 
   
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ   
สว่นทีห่มนุเวยีน 27 23 
สว่นทีไ่มห่มนุเวยีน 66 77 
รวมหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 93 100 
 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม รำยกำรที่รบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนและกระแสเงนิสดที่เกี่ยวขอ้งกบัสญัญำเช่ำประกอบด้วย
รำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรบัสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้   
อำคำร และสว่นปรบัปรุงอำคำร 21 17 
ยำนพำหนะ 3 4 
ระบบสำรสนเทศ 3 1 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 2 - 
รวมสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 29 22 
   
กำรเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชร้ะหว่ำงปี 21 105 
   
กระแสเงนิสดจ่ำยทัง้หมดของสญัญำเชำ่ 37 25 
   
ตน้ทุนทำงกำรเงนิสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(หมำยเหตฯุ ขอ้ 24) 9 7 
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญำเชำ่ซึง่สนิทรพัยม์มีลูคำ่ต ่ำ 52 45 
 
 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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16 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 103 99 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (43) (42) 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี- สทุธ ิ 60 57 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  57 48 
เพิม่ในก ำไรขำดทุน (หมำยเหตุฯ ขอ้ 25) 6 7 
เพิม่(ลด)ในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น  (3) 2 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 60 57 
 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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รำยกำรเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชมีดีงันี้ 
 
 ส ำรองลูกหน้ีและ ส ำรองหน้ีสิน ผลประโยชน์ ค่ำเส่ือมรำคำ   
 สินค้ำคงเหลือ อ่ืนๆ พนักงำน อปุกรณ์ อ่ืนๆ รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี       
ณ วนัที ่1 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 12 16 66 - 5 99 
(เพิม่)ลดในก ำไรขำดทุน       
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 25) 2 - 5 - - 7 
(เพิม่)ลดในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - (3) - - (3) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 14 16 68 - 5 103 
       
วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 7 16 61 - 14 98 
(เพิม่)ลดในก ำไรหรอืขำดทุน 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 25) 5 - 3 - (9) (1) 
(เพิม่)ลดในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 2 - - 2 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 12 16 66 - 5 99 
       
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี       
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 - - - (42) - (42) 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน     
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 25) - - - (1) - (1) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 - - - (43) - (43) 
       
วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - - - (50) - (50) 
เพิม่(ลด)ในก ำไรหรอืขำดทุน  
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 25) - - - 8 - 8 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 - - - (42) - (42) 

 
บรษิทัรบัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชเีฉพำะรำยกำรทีผู่บ้รหิำรเหน็ว่ำมคีวำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ทีบ่รษิทัจะไดร้บัประโยชน์
ในอนำคตจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษทีีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกนิจ ำนวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขำ้ง
แน่วำ่จะมกี ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์ทำงภำษนีัน้ ในปี 2564 กจิกำรไมไ่ดร้บัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดจ้ ำนวน 
29.2 ล้ำนบำท (ที่เกิดจำกรำยกำรขำดทุนจ ำนวน 29.2 ล้ำนบำท ที่สำมำรถยกไปเพื่อหักกลบกับก ำไรทำงภำษีในอนำคต  
โดยรำยกำรขำดทุนจ ำนวนเงนิ 4.9 ล้ำนบำท, 22.7 ล้ำนบำท และ 1.6 ล้ำนบำท จะหมดอำยุใน พ.ศ. 2567, พ.ศ. 2568 และ 
พ.ศ. 2569 ตำมล ำดบั (ปีก่อนกจิกำรไมไ่ดร้บัรูส้นิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัรำยกำรขำดทุนทำงภำษี) 
 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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17 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2564 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงินในประเทศไทยจ ำนวน 1,495.0 ล้ำนบำท  
โดยมอีตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.95 - 3.60 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 1.80 - 3.31 ต่อปี) โดยเงนิกู้ยมืดงักล่ำวและดอกเบี้ยที่เกี่ยวขอ้ง 
จะครบก ำหนดช ำระภำยในวนัที ่4 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 ถงึวนัที ่3 มนีำคม พ.ศ. 2565 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไมเ่บกิใชจ้ ำนวน 570.0 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 1,220.0 ลำ้นบำท) 
 

18 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 968 625 
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 30) 88 75 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 30) 220 68 
เจำ้หนี้คำ่ซือ้อำคำรและอุปกรณ์ - กจิกำรอื่น 225 92 
เจำ้หนี้คำ่ซือ้อำคำรและอุปกรณ์ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 30) 16 58 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 182 155 
รวมเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,699 1,073 
 

19 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สทุธิ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในระหว่ำงปีสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
รำคำตำมบญัชตีน้ปี 539 664 
จ่ำยคนืระหว่ำงปี (143) (149) 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (4) 24 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี 392 539 
 
ในเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2561 บรษิทัไดเ้ขำ้ท ำสญัญำกูย้มืเงนิระยะยำวกบัสถำบนักำรเงนิในประเทศเป็นจ ำนวนเงนิรวมไมเ่กนิ 
21 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ เพื่อน ำเงนิทีไ่ดไ้ปใชใ้นกำรด ำเนินงำน และก่อสรำ้งโรงงำน เงนิกูย้มืระยะยำวดงักล่ำวมกี ำหนดช ำระคนื
ภำยใน 72 เดอืนนับจำกวนัเบกิเงนิกูค้รัง้แรก เงนิกูย้มืมอีตัรำดอกเบีย้ระหว่ำงรอ้ยละ BIBOR บวกอตัรำส่วนเพิม่รอ้ยละ 2.40 ต่อปี 
และรอ้ยละ LIBOR บวกอตัรำส่วนเพิม่รอ้ยละ 2.80 ต่อปี บรษิทัใหญ่ของบรษิทัไดอ้อกหนังสอืรบัทรำบภำระหนี้สนิใหแ้ก่สถำบนั
กำรเงนิ เพือ่ยนืยนัควำมตัง้ใจทีจ่ะไม่ขำยหรอืจ ำหน่ำยหุน้ในบรษิทัหรอืสนิทรพัยท์ีส่ ำคญัของบรษิทัโดยสมคัรใจ หนงัสอืรบัทรำบ
ภำระหนี้สินดังกล่ำวระบุว่ำบริษัทแม่จะไม่รบัประกันภำระผูกพันใด ๆ หรือเป็นกำรให้กำรรบัประกันกำรปฏิบัติตำมสญัญำ  
ไมว่ำ่จะอยูใ่นรปูแบบใดกต็ำมทีบ่รษิทัใหไ้วแ้ก่สถำบนักำรเงนิ 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
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อตัรำดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิคอื รอ้ยละ 3.15 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 3.16 ต่อปี) 
 
มลูคำ่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืมมีลูคำ่เท่ำกบัรำคำตำมบญัช ีเนื่องจำกผลกระทบของอตัรำคดิลดไมม่สีำระส ำคญั 
 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกูย้มืระยะยำวมดีงัต่อไปนี้ 
 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ครบก ำหนดภำยในไมเ่กนิ 1 ปี 174 166 
ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 218 373 
 392 539 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไมเ่บกิใชจ้ ำนวน 3.7 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 3.7 ลำ้นบำท) 
 

20 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ:   
   ส ำรองเงนิทุนสะสม 116 109 
   ส ำรองเงนิบ ำเหน็จพนกังำนทีเ่กษยีณอำยุ 223 220 
 339 329 
   
ก ำไรหรอืขำดทุนทีร่วมอยูใ่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน:   
   เงนิทุนสะสม 16 20 
   เงนิบ ำเหน็จพนกังำนทีเ่กษยีณอำยุ 20 18 
 36 38 
   
กำรวดัมลูคำ่ใหมส่ ำหรบั:   
   เงนิทุนสะสม (3) (7) 
   เงนิบ ำเหน็จพนกังำนทีเ่กษยีณอำยุ (13) 18 
 (16) 11 
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รำยกำรเคลือ่นไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหวำ่งปีมดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ณ วนัที ่1 มกรำคม 329 305 
ตน้ทุนบรกิำรปัจจุบนั 33 34 
คำ่ใชจ้่ำยดอกเบีย้ 3 4 
กำรวดัมลูคำ่ใหม่   
   (ก ำไร)ทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตดิำ้นประชำกรศำสตร ์ - (13) 
   (ก ำไร)ขำดทุนทีเ่กดิจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ (22) 11 
   ขำดทุนทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ 6 14 
จ่ำยผลประโยชน์ (10) (26) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 339 329 
 
ขอ้สมมตหิลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัทีใ่ช ้มดีงันี้  
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
อตัรำคดิลด - ส ำรองเงนิบ ำเหน็จพนกังำนทีเ่กษยีณอำยุ รอ้ยละ 2.00 รอ้ยละ 1.25 
อตัรำคดิลด -  เงนิทุนสะสม รอ้ยละ 1.50 รอ้ยละ 0.75 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนทีค่ำดไว ้ รอ้ยละ 3.00 รอ้ยละ 3.00 
 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 กำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึน้ของข้อสมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       

อตัรำคดิลด - ส ำรองเงนิบ ำเน็จพนกังำน 
   ทีเ่กษยีณอำยุ รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 

 
ลดลง 

 
ลดลง 

 
เพิม่ขึน้ 

 
เพิม่ขึน้ 

   10 10 10 11 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนทีค่ำดไว้ รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ ลดลง ลดลง 
   10 11 10 10 
อตัรำคดิลด - เงนิทุนสะสม รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 ลดลง ลดลง เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ 
   4 4 4 4 
อตัรำกำรเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนทีค่ำดไว้ รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 เพิม่ขึน้ เพิม่ขึน้ ลดลง ลดลง 
   1 1 1 1 

 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งต้นนี้อ้ำงองิจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติใดขอ้สมมตหินึ่ง ขณะที่ให้ขอ้สมมตอิื่นคงที่ในทำง
ปฏบิตัสิถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตอิำจมคีวำมสมัพนัธก์นั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์
ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกบัมูลค่ำปัจจุบนั
ของภำระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวค้ ำนวณดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method)  
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนในกำรค ำนวณหนี้สนิทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
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วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์  เงนิบ ำเหน็จพนักงำนทีเ่กษียณอำยุ คอื 9 ปี  
(พ.ศ. 2563 : 9 ปี) 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัของภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ - เงนิทุนสะสม คอื 6 ปี (พ.ศ. 2563 : 6 ปี) 
 

21 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 
   ส่วนเกิน 
 จ ำนวน ทุนเรือนหุ้น มูลค่ำหุ้น 
 หุ้นสำมญั ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 7,400,000 74 92 
กำรออกหุน้ - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 7,400,000 74 92 
กำรออกหุน้ - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 7,400,000 74 92 
 
หุน้สำมญัจดทะเบยีนทัง้หมดซึ่งมรีำคำมูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท (พ.ศ. 2563 : 10 บำท) มจี ำนวน 7,400,000 หุ้น หุน้ทัง้หมด 
ไดอ้อกและช ำระเตม็มลูคำ่แลว้ 
 
ตำมบทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 ในกรณีทีบ่รษิทัเสนอขำยหุน้สูงกว่ำมูลค่ำทีจ่ดทะเบยีนไว ้
บรษิทัตอ้งน ำค่ำหุน้สว่นเกนินี้ตัง้เป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกนิมลูคำ่หุน้”) และสว่นเกนิมลูคำ่หุน้นี้จะน ำไปจ่ำยเงนิปันผลไมไ่ด้ 
 

22 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัต้องส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธหิลงัจำก
หกัส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำส ำรองนี้จะมมีูลค่ำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ำรองนี้ไม่สำมำรถ
น ำไปจ่ำยเงนิปันผลได ้
 

23 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 1,717 1,014 
กำรเปลีย่นแปลงของสนิคำ้ส ำเรจ็รปูและงำนระหว่ำงท ำ 268 79 
คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำน 658 582 
คำ่เสือ่มรำคำ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 14 และ 15) 382 364 
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24 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 26 23 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 14 22 
ดอกเบีย้จ่ำยสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้(หมำยเหตุฯ ขอ้ 15) 9 7 
รวมตน้ทุนทำงกำรเงนิ 49 52 
 

25 ภำษีเงินได้ 
 
ภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั:   
   ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส ำหรบัก ำไรทำงภำษสี ำหรบัปี - - 
   กำรปรบัปรุงจำกปีก่อน - 3 
   
รวมภำษีเงินได้ปีปัจจบุนั - 3 
   
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช:ี   
(เพิม่)ลดในสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตฯุ ขอ้ 16) (7) 1 
เพิม่(ลด)ในหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตฯุ ขอ้ 16) 1 (8) 
รวมภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (6) (7) 
   
รวมค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (6) (4) 
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ผลต่ำงระหว่ำงค่ำใชจ้่ำยภำษทีีค่ ำนวณจำกก ำไรทำงบญัชใีนอตัรำรอ้ยละ 20 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20) และค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได้
ทีแ่สดงไว ้มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ขำดทุนก่อนภำษเีงนิได ้ (38) (180) 
   
ภำษเีงนิไดจ้ำกก ำไรทำงบญัช ี (8) (36) 
ผลกระทบ   
   คำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถหกัภำษ ี - 2 
   ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีบ่นัทกึจำก   
         ขำดทุนทำงภำษใีนปี พ.ศ. 2562 (หมำยเหตุฯ ขอ้ 16) - 5 
   ขำดทนุทำงภำษทีีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้   
    รอกำรตดับญัช ี(หมำยเหตฯุ ขอ้ 16) 2 22 

   ปรบัปรุงภำษเีงนิไดใ้นงวดก่อน - 3 
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ (6) (4) 
 
ภำษเีงนิไดท้ี(่ลด) / เพิม่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
  

ก่อนภำษี 
ภำษี 

(ลด) / เพ่ิม 
 

หลงัภำษี 
 

ก่อนภำษี 
ภำษี 

(ลด) / เพ่ิม 
 

หลงัภำษี 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
       
กำรวดัมลูคำ่ใหมข่อง    
   ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอำยุ 

 
16 

 
(3) 

 
13 

 
(11) 

 
2 

 
(9) 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน 16 (3) 13 (11) 2 (9) 
       
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั - - - - - - 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 
   (หมำยเหตฯุ ขอ้ 16) 

 
- 

 
(3) - - 2 

 
- 
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26 กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
บรษิทัไดร้บับตัรสง่เสรมิกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรส ำหรบัผลติยำงเรเดยีลส ำหรบัเครือ่งบนิ สทิธปิระโยชน์ทีส่ ำคญั
ทีไ่ดร้บัไดแ้ก่ กำรไดร้บัยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครื่องจกัรตำมทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำอนุมตักิำรไดร้บัยกเวน้ภำษอีำกรต่ำง ๆ 
รวมทัง้กำรได้รบัยกเว้นภำษีเงนิได้นิติบุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธเิป็นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วนัที่เริม่มรีำยได้จำกกจิกำรที่ได้รบั 
กำรส่งเสรมินัน้ ในฐำนะทีเ่ป็นบรษิทัทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน บรษิทัจะตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขและขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ตำมที่
ระบุไวใ้นบตัรสง่เสรมิกำรลงทุน 
 
รำยไดแ้ยกตำมรำยไดท้ีไ่ดร้บักำรสง่เสรมิและไมไ่ดร้บักำรสง่เสรมิกำรลงทุนแสดงไดด้งันี้ 
 
 
ส ำหรบัปีส้ินสดุ 

รำยได้ท่ีได้รบั 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

รำยได้ท่ีไม่ได้รบั 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
รวมรำยได้ 

   วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
ล้ำนบำท 

พ.ศ. 2563 
ล้ำนบำท 

พ.ศ. 2564 
ล้ำนบำท 

พ.ศ. 2563 
ล้ำนบำท 

พ.ศ. 2564 
ล้ำนบำท 

พ.ศ. 2563 
ล้ำนบำท 

       
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 6 7 1,288 1,398 1,294 1,405 
รำยไดจ้ำกกำรสง่ออก 337 199 2,461 1,841 2,798 2,040 
 343 206 3,749 3,239 4,092 3,445 
 

27 ขำดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 
 
ขำดทุนต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมญัด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  
ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ในระหว่ำงปี 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   
ขำดทุนสทุธทิีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สำมญั (ลำ้นบำท) (32) (176) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ระหว่ำงปี (ลำ้นหุน้) 7 7 
   

ขำดทุนต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) (4.39) (23.77) 
 
บรษิทัไมม่กีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงปีทีน่ ำเสนอรำยงำน 
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28 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

 
กำรกระทบยอดก ำไร(ขำดทุน)สทุธกิ่อนภำษเีงนิไดใ้หเ้ป็นกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนมดีงัต่อไปนี้ 
 

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 หมำยเหต ุ ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

    
ขำดทุนก่อนหกัภำษเีงนิได ้  (38) (180) 
รำยกำรปรบัปรุง    

ขำดทุนคำ่เผือ่มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัของสนิคำ้คงเหลอื  15 7 
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย  14,15 382 364 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยทีด่นิ  
   อำคำรและอุปกรณ์ - สทุธ ิ  

 
3 

 
3 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่สนิทรพัย ์ 14 - 2 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 20 36 38 
รำยไดด้อกเบีย้  (1) (1) 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 24 49 52 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ  6 43 

    
กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน    

- ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  (153) 102 
- สนิคำ้คงเหลอื   (396) 168 
- ภำษมีลูคำ่เพิม่รอขอคนื  (61) 108 
- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น   2 (1) 
- เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  527 46 
- ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยคำ้งจ่ำย  (12) 2 
- หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  (2) 2 
- ส ำรองภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 20 (10) (26) 

เงนิสดไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน  347 729 
ดอกเบีย้รบั  1 1 
จ่ำยภำษเีงนิได ้  (1) (2) 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน  347 728 
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29 ภำระผกูพนั 

 
กำรค ำ้ประกนักบัธนำคำร 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมภีำระผกูพนัจำกกำรค ้ำประกนักบัธนำคำรเป็นจ ำนวนเงนิ 29.0 ลำ้นบำท และ 10,000 
เหรยีญสหรฐัฯ (พ.ศ. 2563 : 23.9 ล้ำนบำท และ 10,000 เหรยีญสหรฐัฯ) และมีภำระผูกพนัจำกกำรค ้ำประกนักบัธนำคำร
เกีย่วกบัภำษมีลูคำ่เพิม่ทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรตรวจสอบโดยสรรพำกรเป็นจ ำนวนเงนิ 139.0 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2563 : 139.0 ลำ้นบำท)  
 
ภำระผกูพนัด้ำนกำรลงทุน 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมภีำระผกูพนัดำ้นกำรลงทุนในเครือ่งจกัรและอุปกรณ์เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 249.5 ลำ้นบำท 
(พ.ศ. 2563 : 138.4 ลำ้นบำท) 
 

30 รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัหมำยถงึ บุคคลหรอืกจิกำรทีม่อี ำนำจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุมโดยบรษิทัไม่ว่ำจะเป็น
โดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม หรอือยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีท่ ำหน้ำทีถ่อืหุน้ บรษิทัย่อย และกจิกำร  
ทีเ่ป็นบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจำกนี้ บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกันยงัหมำยรวมถงึ บรษิทัร่วมและบุคคลซึ่งถอืหุน้ทีม่ี
สทิธอิอกเสยีงไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม และมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบับรษิทั ผูบ้รหิำรส ำคญั กรรมกำรหรอืพนักงำน
ของบรษิทั ตลอดทัง้สมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่ำว และกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่ำนัน้ 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสมัพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรำยกำร บริษัทค ำนึงถึงเนื้อหำของ
ควำมสมัพนัธม์ำกกวำ่รปูแบบทำงกฎหมำย 
 
บรษิทัถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ บรษิทัใหญ่ดงักล่ำวถอืหุน้ 
ในบรษิทัคดิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 66.79 ของจ ำนวนหุน้ของบรษิทัทีอ่อกจ ำหน่ำย 
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รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) รำยได้จำกกำรขำย 

 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ส ำเรจ็รปู   
   บรษิทัใหญ่ 562 375 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 2,236 1,666 
 2,798 2,041 
   
รำยไดจ้ำกกำรขำยเครือ่งจกัรและอะไหล่   
   บรษิทัใหญ่ 3 - 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 9 11 
 12 11 
 

ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

   
ซือ้วตัถุดบิและสนิคำ้ส ำเรจ็รปู   
   บรษิทัใหญ่ 111 87 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 448 330 
 559 417 
   
ซือ้เครือ่งจกัรและอะไหล่เครือ่งจกัร   
   บรษิทัใหญ่ 34 67 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 130 142 
 164 209 
   
คำ่สทิธทิำงกำรคำ้   
   บรษิทัใหญ่ 176 135 
   
คำ่บรกิำรทำงดำ้นเทคนิคกำรผลติ   
   บรษิทัใหญ่ 24 24 
   
คำ่บรหิำรจดักำร   
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 184 151 
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ค) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินค้ำและบริกำร 

 
ยอดคงคำ้ง ณ วนัสิน้งวดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ลกูหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ่ 150 141 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 285 173 
 435 314 
   
ลกูหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ่ 27 17 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 46 40 
 73 57 
   
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ่ 18 12 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 70 63 
 88 75 
   
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ่ 33 33 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 187 35 
 220 68 
   
เจำ้หนี้คำ่ซือ้อำคำรและอุปกรณ์   
   บรษิทัใหญ่ 6 23 
   บรษิทัทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 10 35 
 16 58 
 

ง) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั 
 
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 33 29 
 33 29 
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