
 

 

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และงบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

เหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร 

ซึงส่วนใหญ่ เป็นผู ้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน  

การสอบทานนีมีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได ้

ความเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสําคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 34 เรือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 
 

สุขมุาภรณ์  วงศอ์ริยาพร 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4843 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 



บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,296,816 1,268,169

เงินลงทุนระยะสนัติดภาระผูกพนั 13 76,000 82,000

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 5 804,408 893,048

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 6 651,771 616,513

ภาษีมูลคา่เพิมรอขอคืน 108,324 102,935

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 7,723 7,885

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,945,042 2,970,550

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 7 2,194,188 2,185,195

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 8 1,165 1,195

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 3,218 3,191

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,198,571 2,189,581

รวมสินทรัพย์ 5,143,613 5,160,131

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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 18 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 9 921,850 1,013,620

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 12,103 9,422

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 75,616 62,396

หนีสินหมุนเวยีนอืน 3,901 4,456

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,013,470 1,089,894

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,411 9,537

สาํรองเงินทุนสะสมและเงินบาํเหน็จพนกังานทีเกษียณอายุ 155,052 155,489

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 166,463 165,026

รวมหนีสิน 1,179,933 1,254,920

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 7,400,000 หุน้ ไดรั้บชาํระเตม็มูลคา่แลว้

หุน้ละ 10 บาท 74,000 74,000

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 92,000 92,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 7,400 7,400

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,790,280 3,731,811

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,963,680 3,905,211

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,143,613 5,160,131

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 18 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พันบาท พันบาท

รายไดจ้ากการขาย 4 986,373 914,802

ตน้ทุนขาย (765,575) (736,163)

กาํไรขันต้น 220,798 178,639

รายไดอื้น 2,858 3,773

กาํไร(ขาดทุน)อืน - สุทธิ (21,634) (6,679)

ค่าใชจ่้ายในการขาย (87,362) (82,480)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (41,097) (34,492)

กาํไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 73,563 58,761

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (15,094) (12,225)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 58,469 46,536

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 7.90 6.29

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 18 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

พนับาท พนับาท

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 58,469 46,536

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

การวดัมูลคา่ใหม่ของสาํรองเงินบาํเหน็จพนกังานทีเกษียณอาย ุ- สุทธิจากภาษี - (175)

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 58,469 46,361

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 18 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

จัดสรรแล้ว

ทุนทีออก ส่วนเกนิ - สํารองตาม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ทยีังไม่ได้จัดสรร รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 74,000 92,000 7,400 3,505,007 3,678,407

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 46,361 46,361

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 74,000 92,000 7,400 3,551,368 3,724,768

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 74,000 92,000 7,400 3,731,811 3,905,211

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 58,469 58,469

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 74,000 92,000 7,400 3,790,280 3,963,680

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 18 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

กาํไรสะสม
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บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 11 137,944 103,333

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะสนัติดภาระผูกพนั 6,000 (3,000)

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณ์ (114,326) (39,177)

เงินสดจ่ายเพือซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8 (120) -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 7 1,544 -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (106,902) (42,177)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ 31,042 61,156

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 1,268,169 1,127,220

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียนของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด (2,395) 15,014

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,296,816 1,203,390

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558

ประกอบดว้ย

หนีสินจากการซืออาคารและอุปกรณ์ 52,155 59,993

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 18 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 

8 

1 ข้อมูลทัวไป 

 

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

และมีทีอยูต่ามทีไดจ้ดทะเบียนดงันี  

 

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

 

บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกียวกับการผลิตขายและจัดจําหน่ายยางรถยนต์ และยางเครืองบินสําหรับตลาด 

ในประเทศและเพอืการส่งออก 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีนาํเสนอนีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดทําขึนตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทยภายใต้

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีทีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและ

นาํเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด) ได้จัดทําให้เป็นรูปแบบ 

ทีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนหมายเหตุประกอบ 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจัดทาํเป็นแบบย่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที 34 เรือง 

งบการเงินระหว่างกาล และได้เพิมหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินตามข้อกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินรอบปีบญัชี พ.ศ. 2558 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 

ทีจัดทาํตามกฎหมาย ในกรณีทีมีเนือความขดัแยง้กันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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3 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบญัชีทีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชี 

ทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง ซึงมีผลบงัคับใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีเริมตน้ในหรือ

หลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ทีเกียวขอ้งกบับริษทั มีดงันี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2558) เรือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2558) เรือง ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2558) เรือง การเปิดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรือ 

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 8 (ปรับปรุง 2558) เรืองส่วนงานดําเนินงาน ได้กําหนดให้มี 

การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเขา้ดว้ยกนั และกาํหนดให้นาํเสนอการ

กระทบยอดสินทรัพยข์องส่วนงานกบัสินทรัพยข์องกิจการเมือกิจการรายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงาน

ให้กับผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกิจการ มาตรฐานฉบับนีไม่ส่งผลกระทบกับ 

งบการเงินของบริษทั 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2558) เรืองทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนขึน

เกียวกบัการปรับราคาตามบญัชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสม ในกรณีทีกิจการใชว้ธีิการตีราคาใหม่ มาตรฐาน

ฉบบันีไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของบริษทั 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2558) เรืองการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

ไดร้วมกิจการทีให้บริการดา้นผูบ้ริหารสําคญัแก่กิจการทีรายงาน หรือแก่บริษทัใหญ่ของกิจการทีรายงานซึง

กิจการตอ้งเปิดเผยจาํนวนเงินทีกิจการได้จ่ายให้แก่กิจการทีให้บริการด้านผูบ้ริหารสําคญั มาตรฐานฉบบันี 

ไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของบริษทั 

 

รายจ่ายทีเกิดขึนเป็นครังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัสินงวดปีบญัชี 

 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตงัคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัทีใชก้บัผลกาํไรรวมทงัปีทีคาดว่าจะเป็น 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 

10 

4 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

 

ส่วนงานทางธุรกิจของบริษัทประกอบด้วยการผลิตและจําหน่ายยางรถยนต์และยางเครืองบิน โดยมี 

ฐานการผลิตในประเทศไทยโดยแยกส่วนงานธุรกิจตามตลาดการจาํหน่ายเป็นแบบตลาดในประเทศและ

ตลาดต่างประเทศ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานนีไดถู้กนําเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการสําหรับการ

ประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัโดยพิจารณาจากกาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้ 

 

  การขาย

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559    

 รายไดจ้ากการขาย 476,289 510,084 986,373 
     

 กาํไรขนัตน้ตามส่วนงาน 147,377 73,421 220,798 
     

 ตน้ทุน/รายไดอื้นทีไม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธิ   (147,235) 

 กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้   73,563 

 

  การขาย

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2558    

 รายไดจ้ากการขาย 408,561 506,241 914,802 
     

 กาํไรขนัตน้ตามส่วนงาน 103,635 75,004 178,639 
     

 ตน้ทุน/รายไดอื้นทีไม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธิ   (119,878) 

 กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้   58,761 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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5 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 
   

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน 281,813 274,440 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (21,847) (21,764) 

 259,966 252,676 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ10) 454,236 560,769 

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 31,291 21,031 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 5,470 6,737 

เงินทดรองจ่าย 21,658 5,025 

ลูกหนีอืน 31,787 46,810 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 804,408 893,048 

 

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน แยกตามอายุหนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดปัจจุบนั 256,841 235,155 

เกินกาํหนดชาํระ   

   1 - 3 เดือน 2,609 16,187 

   4 - 12 เดือน 433 668 

   เกินกวา่ 12 เดือน 21,930 22,430 

 281,813 274,440 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (21,847) (21,764) 

 259,966 252,676 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน (ต่อ) 

 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั แยกตามอายุหนีทีคา้งชาํระไดด้งันี (ต่อ) 

 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดปัจจุบนั 445,551 518,351 

เกินกาํหนดชาํระ   

   1 - 3 เดือน 8,515 38,185 

   4 - 12 เดือน 170 4,233 

 454,236 560,769 

 

6 สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 
   

วตัถุดิบ 164,660 158,719 

อะไหล่ 179,004 170,206 

สินคา้ระหวา่งผลิต 44,815 38,205 

สินคา้สาํเร็จรูป 182,933 181,800 

สินคา้ระหวา่งทาง 93,628 80,046 

 665,040 628,976 

หกั  ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและเสือมคุณภาพ - อะไหล่ (8,057) (8,057) 

- สินคา้สาํเร็จรูป (5,212) (4,406) 

 651,771 616,513 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 รายจ่ายลงทุนและภาระผูกพนั 

 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ  พนับาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  2,185,195 

ซือสินทรัพย ์  63,507 

ขายสินทรัพย ์  (1,544) 

ค่าเสือมราคา  (52,970) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  2,194,188 

 

ภาระผูกพนัด้านการลงทุน 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัมีภาระผูกพนัดา้นการลงทุนในเครืองจกัรและอุปกรณ์ เป็นจาํนวนเงิน

รวมทงัสิน 46.23 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 43.79 ลา้นบาท) 

 

8 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธ ิ

 

  พนับาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  1,195 

ซือสินทรัพย ์  120 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์  (150) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  1,165 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 
   

เจา้หนีการคา้ - กิจการอืน 556,660 580,849 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 107,998 116,962 

เจา้หนีอนื 48,397 100,016 

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 10) 68,503 63,442 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 140,292 152,351 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 921,850 1,013,620 

 

10 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั 
 

บริษทัถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company (ซึงจดทะเบียนและตงัอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา) 

บริษัทใหญ่ดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 66.79 ของจาํนวนหุ้นของบริษัททีออกจาํหน่าย 

จาํนวนหุน้ทีเหลือร้อยละ 33.21 กระจายถือโดยบุคคลทวัไป 
 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 
 

ก) การขายสินค้าและบริการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

 วันที 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   

รายไดจ้ากการขายสินคา้สาํเร็จรูป   

   บริษทัใหญ่ 99,072 98,635 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 412,563 410,655 

 511,635 509,290 
   

รายไดจ้ากการขายเครืองจกัรและอะไหล่   

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1,551 83 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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10 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

ข) การซือสินค้าและบริการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

 วันที 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   

การซือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป   

   บริษทัใหญ่ 36,396 36,234 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 118,063 53,559 

 154,459 89,793 
   

การซือเครืองจกัรและอะไหล่   

   บริษทัใหญ่ 505 3,097 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 7,561 15,344 

 8,066 18,441 
   

ค่าสิทธิทางการคา้   

   บริษทัใหญ่ 43,772 43,328 
   

ค่าบริการทางดา้นเทคนิคการผลิต   

   บริษทัใหญ่ 7,613 9,235 
   

ค่าบริหารจดัการ   

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 47,059 42,464 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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10 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 
 

ค) ยอดค้างชําระทีเกิดจากการซือและขายสินค้าและบริการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 95,768 102,606 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 358,468 458,163 

 454,236 560,769 
   

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ - 1,266 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 31,291 19,765 

 31,291 21,031 
   

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 27,664 16,238 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 80,334 100,724 

 107,998 116,962 
   

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 35,232 37,621 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 33,271 25,821 

 68,503 63,442 
 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

 วันที 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสันอืน 10,966 8,856 

ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ 2,155 1,867 

 13,121 10,723 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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11 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 

การกระทบยอดกาํไรก่อนหักภาษีเงินไดใ้หเ้ป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีดงัต่อไปนี 
 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที  31 มีนาคม 31 มีนาคม 

  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 หมายเหตุ พนับาท พนับาท 
    

กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้  73,563 58,761 

รายการปรับปรุง    

   คา่เผอืหนีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) 5 83 (66) 

   คา่เผอืสินคา้ลา้สมยัและเสือมคุณภาพ  6 806 1,734 

   คา่เสือมราคา 7 52,970 52,088 

   คา่ตดัจาํหน่าย  8 150 263 

   รายไดด้อกเบีย  (1,134) (1,093) 

    (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง  10,726 (16,777) 

   การเปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน    

      - ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  79,113 14,402 

      - สินคา้คงเหลือ  (36,064) 24,688 

      - ภาษีมลูค่าเพิมรอขอคืน  (5,389) (7,648) 

      - สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน  175 (894) 

      - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน  (27) - 

      - เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  (39,838) (10,938) 

      - ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย  2,681 (8,600) 

      - หนีสินหมุนเวียนอืน  (555) (3,797) 

      - สาํรองเงินทุนสะสมและเงินบาํเหน็จพนกังานที    

            เกษียณอายสุุทธิจากเงินทีจ่าย (437) 132 

   เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 136,823 102,255 

   ดอกเบียรับ  1,134 1,093 

   จ่ายภาษีเงินได ้ (13) (15) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 137,944 103,333 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
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12 ภาษีเงนิได้และภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

 วันที 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 พนับาท พนับาท 
   

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  13,220 11,812 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,874 413 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 15,094 12,225 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้ะหว่างกาลได้ตงัค้างจ่ายโดยใช้วิธีการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใช้อตัราภาษี

เดียวกบัทีใช้กบักาํไรรวมทงัปีทีคาดว่าจะเกิดขึน คือ อตัราร้อยละ 20 ต่อปี (ประมาณการอตัราภาษีเงินได ้

ทีใชใ้นงวดระหว่างกาลสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 คืออตัราร้อยละ 20 ต่อปี)  

 

13 ภาระผกูพนั 

 

การคําประกันกับธนาคาร 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการคาํประกนักับธนาคารเป็นจาํนวนเงิน 18.7 ลา้นบาท 

และ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 18.7 ลา้นบาท และ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ) 

 

เงินลงทุนระยะสันติดภาระผูกพนั 

 

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้นําเงินลงทุนระยะสันในเงินฝากออมทรัพย์จํานวน 76 ล้านบาท  

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 82 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัวงเงินสินเชือระยะสันซึงเกียวกบัการขายสินคา้ 

 

14 เหตุการณ์ภายหลังวันทีในรายงาน 

 

เงินปันผลจ่าย 

 

ทีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นเมือวนัที 26 เมษายน พ.ศ. 2559 ไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานของปี พ.ศ. 2558 จาํนวน 20 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 148 ลา้นบาท 


