
 

 

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  

วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึงประกอบดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และงบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับ 

งวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  

ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป

เกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร 

ซึงส่วนใหญ่ เป็นผู ้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน  

การสอบทานนีมีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได ้

ความเชือมันว่าจะพบเรืองทีมีนัยสําคัญทงัหมดซึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนันข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดง

ความเห็นตอ่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 
 

 

ชัยศิริ เรืองฤทธชัิย 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4526 

กรุงเทพมหานคร 

4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

หมายเหตุ พันบาท พันบาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 582,840 1,011,225

เงินลงทุนระยะสันติดภาระผกูพนั 11 65,000 65,000

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 4 861,101 832,505

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 5 940,714 748,572

ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน 191,225 159,539

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 7,492 7,195

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,648,372 2,824,036

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6 2,631,407 2,456,845

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 7 799 676

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 2,594 -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 5,071 3,088

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,639,871 2,460,609

รวมสินทรัพย์ 5,288,243 5,284,645

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

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

หมายเหตุ พันบาท พันบาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 8 1,202,316 1,000,747

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 9,692 18,490

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8,059 51,367

หนีสินหมุนเวียนอืน 4,086 6,396

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,224,153 1,077,000

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 2,145

สาํรองเงินทุนสะสมและเงินบาํเหน็จพนกังานทีเกษียณอายุ 176,685 181,875

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 176,685 184,020

รวมหนีสิน 1,400,838 1,261,020

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนทีออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 92,000 92,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 7,400 7,400

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,714,005 3,850,225

รวมส่วนของเจ้าของ 3,887,405 4,023,625

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 5,288,243 5,284,645

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

งบกาํไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดจ้ากการขาย 3 1,019,454 923,337 1,980,770 1,909,710

ตน้ทุนขาย (853,959) (726,554) (1,635,908) (1,492,129)

กาํไรขันต้น 165,495 196,783 344,862 417,581

รายไดอื้น 2,973 3,074 5,165 5,932

ค่าใชจ่้ายในการขาย (104,874) (97,050) (215,271) (184,412)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (43,018) (38,019) (84,633) (79,116)

กาํไร(ขาดทุน)อืน - สุทธิ (5,050) 2,434 (34,157) (19,200)

กาํไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15,526 67,222 15,966 140,785

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (4,073) (15,589) (4,186) (30,683)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 11,453 51,633 11,780 110,102

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 1.55 6.98 1.59 14.88

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 18 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 11,453 51,633 11,780 110,102

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน - - - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 11,453 51,633 11,780 110,102

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 18 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที
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บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

จัดสรรแล้ว

ทุนทีออก ส่วนเกิน - สํารองตาม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ทียงัไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ 

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 110,102 110,102

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

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 74,000 92,000 7,400 3,693,913 3,867,313

ยอดคงเหลือ 

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 11,780 11,780

เงินปันผลจ่าย 12 - - - (148,000) (148,000)

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท ี30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 74,000 92,000 7,400 3,714,005 3,887,405

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 18 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

กําไรสะสม
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 10 61,746 194,878

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะสันติดภาระผกูพนั - 14,000

เงินสดจ่ายเพอืซืออาคารและอุปกรณ์ (344,676) (223,144)

เงินสดจ่ายเพอืซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7 (485) (120)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 313 1,099

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (344,848) (208,165)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 12 (148,000) (148,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (148,000) (148,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (431,102) (161,287)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,011,225 1,268,169

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด 2,717 5,179

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 582,840 1,112,061

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญัประกอบดว้ย

หนีสินจากการซืออาคารและอุปกรณ์ 133,219 16,541

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

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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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 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีนาํเสนอนีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที 34 เรือง งบการเงิน

ระหว่างกาล ขอ้มูลทางการเงินหลกั คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดได้นําเสนอในรูปแบบ 

ทีสอดคล้องกับรูปแบบของงบการเงินประจําปีซึงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที 1 เรือง  

การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบย่อ บริษทัไดเ้ปิดเผย

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพิมเติมตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีควรอา่นควบคู่กบังบการเงินรอบปีบญัชี พ.ศ. 2559 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับ

ภาษาไทยทีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีทีมีเนือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

นโยบายการบญัชีทีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการ

บญัชีทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  

 

รายจ่ายทีเกิดขึนเป็นครังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัสินงวดปีบญัชี 

 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตงัคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัทีใชก้บัผลกาํไรรวมทงัปีทีคาดวา่จะได ้

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความทีเกียวข้อง 

 

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุงซึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีทีเริมต้นในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ไม่มีผลกระทบทีเป็นสาระสําคัญ 

ต่อขอ้มูลทางการเงินทีนาํเสนอ 

 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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3 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

 

ส่วนงานทางธุรกิจของบริษัทตามตลาดการจาํหน่ายเป็นตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ขอ้มูล

ทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานนีไดถู้กนาํเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการสําหรับการประเมินผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัโดยพิจารณาจากกาํไรก่อนหักภาษีเงินได ้ 

 

  การขาย 

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

 สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560    

 รายไดจ้ากการขาย 925,228 1,055,542 1,980,770 
     

 กาํไรขนัตน้ตามส่วนงาน 238,888 105,974 344,862 
     

 ตน้ทุน/รายไดอื้นทีไม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธิ   (328,896) 

 กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้   15,966 

 

  การขาย 

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

 สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559    

 รายไดจ้ากการขาย 957,877 951,833 1,909,710 
     

 กาํไรขนัตน้ตามส่วนงาน 311,516 106,065 417,581 
     

 ตน้ทุน/รายไดอื้นทีไม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธิ   (276,796) 

 กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้   140,785 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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4 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธ ิ

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 
   

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน 325,018 252,113 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (36,086) (23,246) 

 288,932 228,867 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ9) 480,313 513,784 

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) 35,550 36,234 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 5,985 5,970 

เงินทดรองจ่าย 11,783 6,132 

ลูกหนีอืน 38,538 41,518 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 861,101 832,505 

 

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน แยกตามอายุหนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดปัจจุบนั 287,395 221,892 

เกินกาํหนดชาํระ   

   ไมเ่กิน 3 เดือน 1,562 2,379 

   3 - 6 เดือน 4,040 5,496 

   6 - 12 เดือน 10,393 175 

   เกินกวา่ 12 เดือน 21,628 22,171 

 325,018 252,113 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (36,086) (23,246) 

 288,932 228,867 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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4 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน (ต่อ) 

 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั แยกตามอายุหนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดปัจจุบนั 455,275 489,591 

เกินกาํหนดชาํระ   

  ไม่เกิน 3 เดือน 23,290 24,168 

   3 - 6 เดือน 1,726 - 

   6 - 12 เดือน - - 

   เกินกวา่ 12 เดือน 22 25 

 480,313 513,784 

 

5 สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 
   

วตัถุดิบ 179,552 163,526 

อะไหล่ 252,258 205,420 

สินคา้ระหวา่งผลิต 43,115 55,550 

สินคา้สาํเร็จรูป 317,291 248,806 

สินคา้ระหวา่งทาง 160,823 87,931 

 953,039 761,233 

หกั  ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและเสือมคุณภาพ - อะไหล่ (8,049) (8,049) 

 - สินคา้สาํเร็จรูป (4,276) (4,612) 

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 940,714 748,572 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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6 รายจ่ายลงทุนและภาระผูกพนั 

 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ  พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  2,456,845 

ซือสินทรัพย ์  297,260 

ขายสินทรัพย ์- สุทธิ  (214) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ  (680) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์  (7,750) 

ค่าเสือมราคา  (114,054) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  2,631,407 

 

ในระหวา่งงวดบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเครืองจกัรเตม็จาํนวนเนืองจากไม่มีการใชง้าน 

 

ภาระผูกพนัด้านการลงทุน 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทัมีภาระผูกพนัดา้นการลงทุนในเครืองจกัรและอุปกรณ์ เป็นจาํนวนเงิน

รวมทงัสิน 458.18 ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 34.73 ลา้นบาท) 

 

7 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธ ิ

 

  พนับาท 
   

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  676 

ซือสินทรัพย ์  485 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์  (362) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  799 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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8 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 
   

เจา้หนีการคา้ - กิจการอืน 692,542 557,015 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) 140,582 80,159 

เจา้หนีอนื 98,200 128,222 

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) 89,417 73,529 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 181,575 161,822 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 1,202,316 1,000,747 
 

9 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั 
 

บริษทัถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company (ซึงจดทะเบียนและตงัอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา) 

บริษัทใหญ่ดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 66.79 ของจาํนวนหุ้นของบริษัททีออกจาํหน่าย 

จาํนวนหุน้ทีเหลือร้อยละ 33.21 กระจายถือโดยบุคคลทวัไป 
 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 
 

ก) การขายสินค้าและบริการ 

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วันที 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุด 

วันที 30 มิถุนายน 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

รายไดจ้ากการขายสินคา้สาํเร็จรูป     

   บริษทัใหญ่ 106,102 93,513 205,772 192,585 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยู ่     

      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 428,334 345,277 849,771 757,840 

 534,436 438,790 1,055,543 950,425 
     

รายไดจ้ากการขายเครืองจกัรและอะไหล่     

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยู ่     

      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 830 161 3,145 1,712 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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9 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

ข) การซือสินค้าและบริการ 

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วันที 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุด 

วันที 30 มิถุนายน 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

การซือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป     

   บริษทัใหญ่ 66,193 21,480 121,801 57,876 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยู ่     

      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 96,946 88,545 167,299 206,608 

 163,139 110,025 289,100 264,484 
     

การซือเครืองจกัรและอะไหล่     

   บริษทัใหญ่ 23,069 - 34,508 505 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยู ่     

      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 8,827 1,253 14,162 8,814 

 31,896 1,253 48,670 9,319 
     

ค่าสิทธิทางการคา้     

   บริษทัใหญ่ 45,469 39,690 90,681 83,462 
     

ค่าบริการทางดา้นเทคนิคการผลิต     

   บริษทัใหญ่ 4,108 7,318 11,128 14,931 
     

ค่าบริหารจดัการ     

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยู ่     

      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 50,505 45,371 102,034 92,430 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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9 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 
 

ค) ยอดค้างชําระทีเกิดจากการซือและขายสินค้าและบริการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 92,656 138,564 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 387,657 375,220 

 480,313 513,784 
   

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 1,102 1,382 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 34,448 34,852 

 35,550 36,234 
   

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 68,581 30,510 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 72,001 49,649 

 140,582 80,159 
   

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 62,686 41,123 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 26,731 32,406 

 89,417 73,529 
 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วันที 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุด 

วันที 30 มิถุนายน 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสนัอืน 10,435 9,557 20,591 20,523 

ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ 2,795 2,349 5,384 4,504 

 13,230 11,906 25,975 25,027 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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10 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 

การกระทบยอดกาํไรก่อนหักภาษีเงินไดใ้หเ้ป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีดงัต่อไปนี 
 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที  30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 หมายเหตุ พนับาท พนับาท 
    

กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้  15,966 140,785 

รายการปรับปรุง    

   คา่เผอืหนีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ)  12,840 (18) 

   คา่เผอืสินคา้ลา้สมยัและเสือมคุณภาพ (กลบัรายการ)  (336) 107 

   คา่เสือมราคา 6 114,054 106,379 

   (กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์  (99) 657 

   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 6 680  1,738 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 6 7,750 - 

   คา่ตดัจาํหน่าย  7 362 311 

   รายไดด้อกเบีย  (1,207) (1,960) 

   (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง  3,242 (1,823) 

   การเปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน    

      - ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  (49,037) 157,240 

      - สินคา้คงเหลือ  (191,806) (55,074) 

      - ภาษีมลูค่าเพิมรอขอคืน  (31,686) (23,515) 

      - สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน  (182) 619 

      - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน  (1,983) 8 

      - เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  250,627 (69,289) 

      - ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย  (8,798) (140) 

      - หนีสินหมุนเวียนอืน  (2,310) (895) 

      - สาํรองเงินทุนสะสมและเงินบาํเหน็จพนกังานที    

            เกษียณอายสุุทธิจากเงินทีจ่าย (5,190) 2,093 

   เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 112,887 257,223 

   ดอกเบียรับ  1,207 1,960 

   จ่ายภาษีเงินได ้ (52,348) (64,305) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 61,746 194,878 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
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11 ภาระผูกพนั 

 

การคําประกันกับธนาคาร 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการคาํประกนักบัธนาคารเป็นจาํนวนเงิน 18.7 ล้านบาท 

และ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 18.7 ลา้นบาท และ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ) 

 

เงินลงทุนระยะสันติดภาระผูกพนั 

 

ณ วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษัทได้นําเงินลงทุนระยะสันในเงินฝากออมทรัพย์จาํนวน 65 ล้านบาท  

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 65 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัวงเงินสินเชือระยะสันซึงเกียวกบัการขายสินคา้ 

 

12 เงินปันผลจ่าย 

 

ทีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นเมือวนัที 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดําเนินงานของปี พ.ศ. 2559 จาํนวน 20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 148 ล้านบาท ซึงบริษัท 

ไดจ่้ายเงินปันผลเมือวนัที 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 

13 การส่งเสริมการลงทุน 

 

ในระหว่างปี บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมือวนัที 14 กุมภาพนัธ ์

พ.ศ. 2560 สําหรับผลิตยางเรเดียลสําหรับเครืองบิน สิทธิประโยชน์ทีสําคญัทีไดรั้บไดแ้ก่ การไดรั้บยกเวน้อากร

ขาเขา้สําหรับเครืองจักรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัการได้รับยกเวน้ภาษีอากรต่างๆ และการได้รับ

ยกเว้นอากรขาเข้าสํ าหรับวัตถุ ดิบและวัสดุจําเป็นทีต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศเพือใช้ในการผลิต 

เพือการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้ครังแรก รวมทงัการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับ

กาํไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วนัทีเริมมีรายได้จากกิจการทีไดร้ับการส่งเสริมนัน บริษทัได้รับลดหย่อน 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิทีได้จากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีกาํหนดเวลา 5 ปี 

นับจากวนัทีพน้กาํหนดระยะเวลาทีได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในฐานะทีเป็นบริษทัทีไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้กาํหนดตา่งๆ ตามทีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริม 

 

สําหรับงวดสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษัทยงัไม่มีรายได้จากการขายจากกิจกรรมทีได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน 


