
 

 

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  

วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  คณะกรรมการของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึงประกอบดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และงบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการ

เปลียนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร 

ซึงส่วนใหญ่ เป็นผู ้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน  

การสอบทานนีมีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได ้

ความเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนัยสําคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันันขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

 
 

ชัยศิริ  เรืองฤทธิชัย 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4526 

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 



บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 306,323 192,878

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 4 540,011 915,176

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 5 866,888 853,489

ภาษีมูลคา่เพิมรอขอคืนภายใน 1 ปี 117,786 90,278

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 4,351 5,517

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,835,359 2,057,338

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6 3,510,025 3,429,151

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 550 600

สินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 6,194 8,076

ภาษีมูลคา่เพิมรอขอคืน 168,777 175,882

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 5,321 4,944

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,690,867 3,618,653

รวมสินทรัพย์ 5,526,226 5,675,991

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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 20 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 7 1,259,797 1,421,450

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 10,779 14,123

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 46,085 39,259

หนีสินหมุนเวยีนอืน 3,229 5,317

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,319,890 1,480,149

หนีสินไม่หมุนเวียน

สาํรองเงินทุนสะสมและเงินบาํเหน็จพนกังานทีเกษียณอายุ 183,020 187,768

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 183,020 187,768

รวมหนีสิน 1,502,910 1,667,917

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนทีออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

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 3,849,916 3,834,674

รวมส่วนของเจ้าของ 4,023,316 4,008,074

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 5,526,226 5,675,991

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 20 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พันบาท พันบาท

รายไดจ้ากการขาย 3 912,070 961,316

ตน้ทุนขาย (751,280) (781,949)

กาํไรขันต้น 160,790 179,367

รายไดอื้น 1,909 2,192

ค่าใชจ่้ายในการขาย (87,656) (110,397)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (42,977) (41,615)

กาํไร (ขาดทุน) อืน - สุทธิ (8,116) (29,107)

กาํไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23,950 440

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (8,708) (113)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 15,242 327

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 2.06 0.04

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 20 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561

พันบาท พันบาท

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 15,242 327

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน - -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 15,242 327

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 20 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

จัดสรรแล้ว

ทุนทีออก ส่วนเกิน - สํารองตาม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ทียงัไม่ได้จัดสรร รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 327 327

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 

31 มีนาคม พ.ศ. 2560 74,000 92,000 7,400 3,850,552 4,023,952

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 

1 มกราคม พ.ศ. 2561 74,000 92,000 7,400 3,834,674 4,008,074

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวด

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 15,242 15,242

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 

31 มีนาคม พ.ศ. 2561 74,000 92,000 7,400 3,849,916 4,023,316

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 20 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

กําไรสะสม

6



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

31 มีนาคม

พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 9 323,344

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณ์ (208,975)

เงินสดจ่ายเพือซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (208,975)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 114,369

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 192,878

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด (924)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 306,323

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญัประกอบดว้ย

หนีสินจากการซืออาคารและอุปกรณ์ 381,093
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หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 20 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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31 มีนาคม

พ.ศ. 2560

พันบาท

130,128

(194,122)

(485)

313

(194,294)

-

(64,166)

1,011,225

(4,081)

942,978

127,613
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เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

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 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีนาํเสนอนีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

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. 2560 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับ

ภาษาไทยทีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีทีมีเนือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

นโยบายการบญัชีทีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการ

บญัชีทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

รายจ่ายทีเกิดขึนเป็นครังคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดั

บญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัสินงวดปี

บญัชี 

 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตงัคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัทีใชก้บัผลกาํไรรวมทงัปีทีคาดวา่จะได ้

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ 

ทีเกยีวข้อง 

 

2.2.1 มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุงซึงมีผลบงัคบัใช้

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมตน้ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ทีเกียวขอ้งกับ

บริษทัและไม่มีผลกระทบทีเป็นสาระสาํคญัต่อขอ้มูลทางการเงินทีนาํเสนอมีดงัต่อไปนี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7  

   (ปรับปรุง 2560) 

เรือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12  

   (ปรับปรุง 2560) 

เรือง ภาษเีงินได ้

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ 

ทีเกยีวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที

เริมต้นในหรือหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ทีเกียวข้องกับบริษัท ซึงบริษัทไม่ได้นํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใชมี้ดงันี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 ไดใ้ห้ขอ้กาํหนดสําหรับการรับรู้รายได ้โดยให้

ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีแทนมาตรฐานต่อไปนี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11  เรือง สัญญาก่อสร้าง 

   (ปรับปรุง 2560)  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 เรือง รายได ้

   (ปรับปรุง 2560)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรือง โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 

   ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2560)  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง 

   ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2560)    อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

   ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560)  

การตีความมาตรฐานการบญัชี  เรือง รายได ้- รายการแลกเปลียน 

   ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2560)    เกียวกบับริการโฆษณา 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ 

ทีเกยีวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที

เริมต้นในหรือหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ทีเกียวข้องกับบริษัท ซึงบริษัทไม่ได้นํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใชมี้ดงันี (ต่อ) 

 

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่นีอา้งอิงหลกัการวา่  

 รายไดจ้ะรับรู้เมือการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซึงแนวคิดของการ

ควบคุมไดถู้กนาํมาใชแ้ทนแนวคิดของความเสียงและผลตอบแทนทีใชอ้ยูเ่ดิม 

 บริษทัรับรู้รายไดเ้พอืแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการทีสัญญาใหลู้กคา้ในจาํนวนเงินที

สะท้อนถึงสิงตอบแทนทีบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลียนสินค้าหรือ

บริการนนัๆ  

 

บริษทัรับรู้รายไดต้ามหลกัการสาํคญัตามขนัตอนดงัตอ่ไปนี 

 ขนัตอนแรก: ระบุสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 

 ขนัทีสอง: ระบุภาระทีตอ้งปฏิบตัิในสัญญา 

 ขนัทีสาม: กาํหนดราคาของรายการ 

 ขนัทีสี: ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระทีตอ้งปฏิบตัิทีรวมอยูใ่นสัญญา 

 ขนัทีหา้: รับรู้รายไดเ้มือ (หรือขณะที) บริษทัปฏิบติัตามภาระทีตอ้งปฏิบติัเสร็จสิน 

 

บริษัทมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีโดยการปรับปรุง

ยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 8 เรือง นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาดโดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงั

กับกาํไรสะสม ณ วนัต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานทีเริมต้นใช้มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับนีประกอบกับการเปิดเผยข้อมูลเพิมเติม บริษัทจะเริมนํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบันีมาปฏิบติัใชค้รังแรกสาํหรับรอบระยะเวลารายงานทีเริมตน้ในหรือ

หลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารกาํลงัอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาปฏิบตัิใชค้รังแรก 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

 

ส่วนงานทางธุรกิจของบริษัทตามตลาดการจาํหน่ายเป็นตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ขอ้มูล

ทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานนีไดถู้กนาํเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการสําหรับการประเมินผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัโดยพิจารณาจากกาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้ 

 

  การขาย

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561    

 รายไดจ้ากการขาย 362 550 912 
     

 กาํไรขนัตน้ตามส่วนงาน 91 70 161 
     

 ตน้ทุน/รายไดอื้นทีไม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธิ   (137) 

 กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้   24 

 

  การขาย

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2560    

 รายไดจ้ากการขาย 447 514 961 
     

 กาํไรขนัตน้ตามส่วนงาน 120 59 179 
     

 ตน้ทุน/รายไดอื้นทีไม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธิ   (179) 

 กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้   - 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธ ิ

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน 262 278 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (21) (35) 

 241 243 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ8) 188 539 

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 45 86 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 10 5 

เงินทดรองจ่าย 17 2 

ลูกหนีอืน 39 40 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 540 915 

 

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน แยกตามอายุหนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดปัจจุบนั 232 237 

เกินกาํหนดชาํระ   

   ไมเ่กิน 3 เดือน 11 5 

   4 - 12 เดือน - 4 

   เกินกวา่ 12 เดือน 19 32 

 262 278 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (21) (35) 

 241 243 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน (ต่อ) 

 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั แยกตามอายุหนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยอดปัจจุบนั 180 514 

เกินกาํหนดชาํระ   

  ไม่เกิน 3 เดือน 7 21 

  4 - 12 เดือน - 3 

   เกินกวา่ 12 เดือน 1 1 

 188 539 

 

5 สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

วตัถุดิบ 196 191 

อะไหล่ 258 256 

สินคา้ระหวา่งผลิต 67 38 

สินคา้สาํเร็จรูป 271 282 

สินคา้ระหวา่งทาง 89 100 

 881 867 

หกั  ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและเสือมคุณภาพ - อะไหล่ (8) (8) 

- สินคา้สาํเร็จรูป (6) (6) 

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 867 853 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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6 รายจ่ายลงทุนและภาระผูกพนั 
 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ  ล้านบาท 
   

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561   

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ  3,429 

ซือสินทรัพย ์  143 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ  (1) 

ค่าเสือมราคา  (61) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ  3,510 
 

ภาระผูกพนัด้านการลงทุน 
 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัดา้นการลงทุนในเครืองจกัรและอุปกรณ์ เป็นจาํนวนเงิน

รวมทงัสิน 187 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 :  190 ลา้นบาท) 
 

7 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เจา้หนีการคา้ - กิจการอืน 555 590 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 80 96 

เจา้หนีอนื 291 286 

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 159 225 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 175 224 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 1,260 1,421 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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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 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

รายไดจ้ากการขายสินคา้สาํเร็จรูป   

   บริษทัใหญ่ 148 100 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 402 421 

 550 521 
   

รายไดจ้ากการขายเครืองจกัรและอะไหล่   

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั - 2 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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8 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

ข) การซือสินค้าและบริการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

 วันที 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

การซือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป   

   บริษทัใหญ่ 23 56 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 59 70 

 82 126 
   

การซือเครืองจกัรและอะไหล่   

   บริษทัใหญ่ 59 12 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 13 5 

 72 17 
   

ค่าสิทธิทางการคา้   

   บริษทัใหญ่ 40 45 
   

ค่าบริการทางดา้นเทคนิคการผลิต   

   บริษทัใหญ่ 5 7 
   

ค่าบริหารจดัการ   

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 44 52 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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8 รายการกับบุคคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกนั (ต่อ) 
 

ค) ยอดค้างชําระทีเกิดจากการซือและขายสินค้าและบริการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 ล้านบาท ล้านบาท 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 9 114 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 179 425 

 188 539 
   

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 33 50 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 12 36 

 45 86 
   

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 13 33 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 67 63 

 80 96 
   

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 125 193 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 34 32 

 159 225 
 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุด 

 วันที 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสันอืน 10 10 

ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ 2 3 

 12 13 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

19 

9 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 

การกระทบยอดกาํไรก่อนหักภาษีเงินไดใ้หเ้ป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีดงัต่อไปนี 
 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที  31 มีนาคม 31 มีนาคม 

  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท 
    

กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้  24 - 

รายการปรับปรุง    

   คา่เผอืหนีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ)  (14) 11 

   คา่เสือมราคา 6 61 54 

   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 6 1 1 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  - 8 

   รายไดด้อกเบีย  - (1) 

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง  11 12 

   การเปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน    

      - ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  367 50 

      - สินคา้คงเหลือ  (14) (98) 

      - ภาษีมลูค่าเพิมรอขอคืน  (20) 3 

      - สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน  1 - 

      - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน  - (2) 

      - เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  (84) 112 

      - ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย  (3) (7) 

      - หนีสินหมุนเวียนอืน  (2) (4) 

      - สาํรองเงินทุนสะสมและเงินบาํเหน็จพนกังานที    

            เกษียณอายสุุทธิจากเงินทีจ่าย (5) (10) 

   เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน 323 129 

   ดอกเบียรับ  - 1 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 323 130 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุอย่างย่อประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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10 ภาระผูกพนั 

 

การคําประกันกับธนาคาร 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการคาํประกนักับธนาคารเป็นจาํนวนเงิน 18.7 ลา้นบาท 

และ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 18.7 ลา้นบาท และ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ) 

 

11 เหตุการณ์ภายหลังวันทีในรายงาน 

 

เงินปันผลจ่าย 

 

ทีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นเมือวนัที 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ได้อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจาก

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจาํนวน 20 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 148 ลา้นบาท 


