
 

 

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  

วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2560 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึงประกอบดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และงบกาํไรขาดทุน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับ 

งวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันเดียวกัน 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 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 



บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2560

30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 505,456 1,011,225

เงินลงทุนระยะสนัตดิภาระผกูพนั 10 65,000 65,000

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 4 876,419 832,505

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 5 880,752 748,572

ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืนภายใน 1 ปี 59,606 159,539

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 5,479 7,195

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,392,712 2,824,036

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6 2,885,914 2,456,845

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 679 676

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,649 -

ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน 182,437 -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 4,289 3,088

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,076,968 2,460,609

รวมสินทรัพย์ 5,469,680 5,284,645

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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 8 ถึง 19 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2560

30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 7 1,355,829 1,000,747

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 11,030 18,490

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8,039 51,367

หนีสินหมุนเวยีนอืน 3,216 6,396

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 1,378,114 1,077,000

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 2,145

สาํรองเงินทุนสะสมและเงินบาํเหน็จพนกังานทีเกษียณอายุ 178,130 181,875

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 178,130 184,020

รวมหนสิีน 1,556,244 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 3,740,036 3,850,225

รวมส่วนของเจ้าของ 3,913,436 4,023,625

รวมหนสิีนและส่วนของเจ้าของ 5,469,680 5,284,645

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 8 ถึง 19 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดจ้ากการขาย 3 1,032,702 995,713 3,013,472 2,905,423

ตน้ทุนขาย (850,104) (778,434) (2,486,012) (2,270,563)

กาํไรขันต้น 182,598 217,279 527,460 634,860

รายไดอื้น 2,196 2,251 7,361 8,183

ค่าใชจ่้ายในการขาย (105,045) (100,520) (320,316) (284,932)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (36,181) (38,149) (120,814) (117,264)

ขาดทุนอืน - สุทธิ (10,794) (12,061) (44,951) (31,261)

กาํไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 32,774 68,800 48,740 209,586

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (6,743) (15,954) (10,929) (46,637)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 26,031 52,846 37,811 162,949

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 3.52 7.14 5.11 22.02

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 8 ถึง 19 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 26,031 52,846 37,811 162,949

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน - - - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 26,031 52,846 37,811 162,949

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 8 ถึง 19 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที
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บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 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 - - - 162,949 162,949

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

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท ี30 กันยายน พ.ศ. 2559 74,000 92,000 7,400 3,746,760 3,920,160

ยอดคงเหลือ 

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 37,811 37,811

เงินปันผลจ่าย 11 - - - (148,000) (148,000)

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท ี30 กันยายน พ.ศ. 2560 74,000 92,000 7,400 3,740,036 3,913,436

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 8 ถึง 19 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

กําไรสะสม
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บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2560

30 กันยายน 30 กันยายน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 9 124,020 194,462

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะสนัติดภาระผูกพนั - 14,000

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณ์ (484,325) (278,898)

เงินสดจ่ายเพือซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (485) (120)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 604 1,926

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (484,206) (263,092)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 11 (148,000) (148,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (148,000) (148,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (508,186) (216,630)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 1,011,225 1,268,169

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,417 1,265

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 505,456 1,052,804

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญัประกอบดว้ย

หนีสินจากการซืออาคารและอุปกรณ์ 308,170 52,484

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 8 ถึง 19 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2560 

 

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 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 

ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลทีนาํเสนอนีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที 34 เรือง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล ข้อมูลทางการเงินหลัก คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสดได้นาํเสนอใน

รูปแบบทีสอดคล้องกับรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที 1 

เรือง การนําเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบย่อ บริษทัได้

เปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิมเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีควรอา่นควบคู่กบังบการเงินรอบปีบญัชี พ.ศ. 2559 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน 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) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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3 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

 

ส่วนงานทางธุรกิจของบริษัทตามตลาดการจาํหน่ายเป็นตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ขอ้มูล

ทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานนีไดถู้กนาํเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการสําหรับการประเมินผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัโดยพิจารณาจากกาํไรก่อนหักภาษีเงินได ้ 

 

  การขาย 

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

 สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2560    

 รายไดจ้ากการขาย 1,365,623 1,647,849 3,013,472 
     

 กาํไรขนัตน้ตามส่วนงาน 362,368 165,092 527,460 
     

 ตน้ทุน/รายไดอื้นทีไม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธิ   (478,720) 

 กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้   48,740 

 

  การขาย 

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

  พนับาท พนับาท พนับาท 
     

 สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2559    

 รายไดจ้ากการขาย 1,402,126 1,503,297 2,905,423 
     

 กาํไรขนัตน้ตามส่วนงาน 449,082 185,778 634,860 
     

 ตน้ทุน/รายไดอื้นทีไม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธิ   (425,274) 

 กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้   209,586 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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4 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธ ิ

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 
   

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน 290,679 252,113 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (35,828) (23,246) 

 254,851 228,867 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ8) 519,307 513,784 

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 39,640 36,234 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 11,750 5,970 

เงินทดรองจ่าย 8,335 6,132 

ลูกหนีอืน 42,536 41,518 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 876,419 832,505 

 

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน แยกตามอายุหนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดปัจจุบนั 251,254 221,892 

เกินกาํหนดชาํระ   

   ไมเ่กิน 3 เดือน 1,111 2,379 

   3 - 6 เดือน 1,463 5,496 

   6 - 12 เดือน 11,451 175 

   เกินกวา่ 12 เดือน 25,400 22,171 

 290,679 252,113 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (35,828) (23,246) 

 254,851 228,867 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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4 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน (ต่อ) 

 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั แยกตามอายุหนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดปัจจุบนั 484,415 489,591 

เกินกาํหนดชาํระ   

   ไมเ่กิน 3 เดือน 31,255 24,168 

   3 - 6 เดือน 89 - 

   6 - 12 เดือน 3,526 - 

   เกินกวา่ 12 เดือน 22 25 

 519,307 513,784 

 

5 สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 
   

วตัถุดิบ 191,719 163,526 

อะไหล่ 255,337 205,420 

สินคา้ระหวา่งผลิต 45,325 55,550 

สินคา้สาํเร็จรูป 318,229 248,806 

สินคา้ระหวา่งทาง 83,842 87,931 

 894,452 761,233 

หกั  ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและเสือมคุณภาพ - อะไหล่ (8,033) (8,049) 

 - สินคา้สาํเร็จรูป (5,667) (4,612) 

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 880,752 748,572 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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6 รายจ่ายลงทุนและภาระผูกพนั 

 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ  พนับาท 
   

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2560   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  2,456,845 

ซือสินทรัพย ์  611,860 

ขายสินทรัพย ์- สุทธิ  (214) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ  (680) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์  (7,750) 

ค่าเสือมราคา  (174,147) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  2,885,914 

 

ในระหวา่งงวดบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเครืองจกัรเตม็จาํนวนเนืองจากไม่มีการใชง้าน 

 

ภาระผูกพนัด้านการลงทุน 

 

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษทัมีภาระผูกพนัดา้นการลงทุนในเครืองจกัรและอุปกรณ์ เป็นจาํนวนเงิน

รวมทงัสิน 296.45 ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 34.73 ลา้นบาท) 

 

7 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 
   

เจา้หนีการคา้ - กิจการอืน 658,762 557,015 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 111,760 80,159 

เจา้หนีอนื 124,669 128,222 

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 240,122 73,529 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 220,516 161,822 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 1,355,829 1,000,747 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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8 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั 

 

บริษทัถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company (ซึงจดทะเบียนและตงัอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา) 

บริษัทใหญ่ดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 66.79 ของจาํนวนหุ้นของบริษัททีออกจาํหน่าย 

จาํนวนหุน้ทีเหลือร้อยละ 33.21 กระจายถือโดยบุคคลทวัไป 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 

ก) การขายสินค้าและบริการ 

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วันที 30 กันยายน 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุด 

วันที 30 กันยายน 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดจ้ากการขายสินคา้สาํเร็จรูป     

   บริษทัใหญ่ 119,729 94,169 325,501 286,754 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยู ่     

      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 472,577 453,422 1,322,348 1,211,262 

 592,306 547,591 1,647,849 1,498,016 

     

รายไดจ้ากการขายเครืองจกัรและอะไหล่     

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยู ่     

      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 316 833 3,461 2,545 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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8 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

ข) การซือสินค้าและบริการ 

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วันที 30 กันยายน 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุด 

วันที 30 กันยายน 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

การซือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป     

   บริษทัใหญ่ 22,365 38,228 144,166 96,104 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยู ่     

      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 52,531 82,731 219,830 289,339 

 74,896 120,959 363,996 385,443 

     

การซือเครืองจกัรและอะไหล่     

   บริษทัใหญ่ 154,064 - 188,572 505 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยู ่     

      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 10,077 559 24,239 9,373 

 164,141 559 212,811 9,878 

     

ค่าสิทธิทางการคา้     

   บริษทัใหญ่ 45,241 43,651 135,922 127,113 

     

ค่าบริการทางดา้นเทคนิคการผลิต     

   บริษทัใหญ่ 4,336 7,561 15,464 22,492 

     

ค่าบริหารจดัการ     

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยู ่     

      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 49,106 44,877 151,140 137,307 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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8 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

ค) ยอดค้างชําระทีเกิดจากการซือและขายสินค้าและบริการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 พนับาท พนับาท 
   

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 111,459 138,564 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 407,848 375,220 

 519,307 513,784 

   

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 4,979 1,382 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 34,661 34,852 

 39,640 36,234 

   

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 33,475 30,510 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 78,285 49,649 

 111,760 80,159 

   

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 209,366 41,123 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 30,756 32,406 

 240,122 73,529 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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8 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

วันที 30 กันยายน 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุด 

วันที 30 กันยายน 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสนัอืน 1,134 9,145 21,725 29,668 

ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ 3,003 2,543 8,387 7,047 

 4,137 11,688 30,112 36,715 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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9 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 

การกระทบยอดกาํไรก่อนหักภาษีเงินไดใ้หเ้ป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีดงัต่อไปนี 
 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที  30 กันยายน 30 กันยายน 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 หมายเหตุ พนับาท พนับาท 
    

กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้  48,740 209,586 

รายการปรับปรุง    

   คา่เผอืหนีสงสัยจะสูญ   12,582 64 

   คา่เผอืสินคา้ลา้สมยัและเสือมคุณภาพ   1,039 50 

   คา่เสือมราคา 6 174,147 157,517 

   (กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์  (390) 657 

   ตดัจาํหน่ายอปุกรณ์ 6 680 1,738 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 6 7,750 - 

   คา่ตดัจาํหน่าย   482 471 

   รายไดด้อกเบีย  (1,453) (2,709) 

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง  2,526 4,382 

   การเปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน    

      - ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  (60,920) 57,130 

      - สินคา้คงเหลือ  (133,219) (126,600) 

      - ภาษีมลูค่าเพิมรอขอคืน  (82,504) (36,019) 

      - สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน  1,973 1,080 

      - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน  (1,201) (307) 

      - เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  227,028 8,852 

      - ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย  (7,460) 2,193 

      - หนีสินหมุนเวียนอืน  (3,180) (1,285) 

      - สาํรองเงินทุนสะสมและเงินบาํเหน็จพนกังานที    

            เกษียณอายสุุทธิจากเงินทีจ่าย  (3,745) 6,440 

   เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน  182,875 283,240 

   ดอกเบียรับ  1,453 2,709 

   จ่ายภาษีเงินได ้  (60,308) (91,487) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน  124,020 194,462 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2560 
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10 ภาระผูกพนั 

 

การคําประกันกับธนาคาร 

 

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการคาํประกนักับธนาคารเป็นจาํนวนเงิน 18.7 ล้านบาท 

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

 

เงินลงทุนระยะสันติดภาระผูกพนั 

 

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

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

 

11 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 

 

12 การส่งเสริมการลงทุน 

 

ในระหว่างปี บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมือวนัที 14 กุมภาพนัธ ์

พ.ศ. 2560 สําหรับผลิตยางเรเดียลสําหรับเครืองบิน สิทธิประโยชน์ทีสําคญัทีไดรั้บไดแ้ก่ การไดรั้บยกเวน้อากร

ขาเขา้สําหรับเครืองจักรตามทีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการได้รับยกเวน้ภาษีอากรต่างๆ และการได้รับ

ยกเว้นอากรขาเข้าสํ าหรับวัตถุ ดิบและวัสดุจ ําเป็นทีต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศเพือใช้ในการผลิต 

เพือการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้ครังแรก รวมทงัการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับ

กาํไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วนัทีเริมมีรายได้จากกิจการทีไดร้ับการส่งเสริมนัน บริษทัได้รับลดหย่อน 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิทีได้จากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีกาํหนดเวลา 5 ปี 

นับจากวนัทีพน้กาํหนดระยะเวลาทีได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในฐานะทีเป็นบริษทัทีไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้กาํหนดต่างๆ ตามทีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริม 

 

สาํหรับงวดสินสุดวนัที 30 กันยายน พ.ศ. 2560 บริษทัยงัไม่มีรายไดจ้ากการขายจากกิจกรรมทีไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุน 


