
 

 

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  

วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2561 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึงประกอบดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และงบกาํไรขาดทุน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับ

งวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึงผูบ้ริหาร

ของบริษัทเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนีตามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวประกอบด้วย การใช้

วิธีการสอบถามบุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ

วิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ 

ไม่สามารถได้ความเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนัยสําคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันันขา้พเจ้า 

จึงไมอ่าจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิงทีเป็นเหตุให้เชือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทําขึนตามมาตรฐาน 

การบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

ชัยศิริ  เรืองฤทธิชัย 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4526 

กรุงเทพมหานคร 

8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พันบาท พันบาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 286,539 192,878

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 5 623,958 915,176

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 6 996,236 853,489

ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืนภายในหนึงปี 163,291 90,278

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 7,842 5,517

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,077,866 2,057,338

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 7 3,670,672 3,429,151

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 466 600

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 11,974 8,076

ภาษีมูลค่าเพิมรอขอคืน 176,702 175,882

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 5,745 4,944

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,865,559 3,618,653

รวมสินทรัพย์ 5,943,425 5,675,991

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 25 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

กรรมการ ……………………………………….   กรรมการ …………………………………………..
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พันบาท พันบาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 8 1,192,085 1,421,450

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 8,171 14,123

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - 39,259

หนีสินหมุนเวียนอืน 4,450 5,317

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,204,706 1,480,149

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 9 687,282 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 191,817 187,768

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 879,099 187,768

รวมหนีสิน 2,083,805 1,667,917

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนทีออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุน้สามญั 7,400,000 หุน้ ไดรั้บชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุน้ละ 10 บาท 74,000 74,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 92,000 92,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 7,400 7,400

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,686,220 3,834,674

รวมส่วนของเจ้าของ 3,859,620 4,008,074

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 5,943,425 5,675,991

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 25 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดจ้ากการขาย 4 955,409 1,032,702 2,824,859 3,013,472

ตน้ทุนขาย (851,711) (850,104) (2,398,655) (2,486,012)

กาํไรขันต้น 103,698 182,598 426,204 527,460

รายไดอื้น 1,909 2,196 6,116 7,361

ค่าใชจ่้ายในการขาย (96,804) (105,045) (286,296) (320,316)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (45,276) (36,181) (130,794) (120,814)

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) อืน - สุทธิ 7,440 (10,794) (9,199) (44,951)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน

และภาษีเงินได้ (29,033) 32,774 6,031 48,740

ตน้ทุนทางการเงิน (3,951) - (3,951) -

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้ (32,984) 32,774 2,080 48,740

ภาษีเงินได้ 6,224 (6,743) (2,534) (10,929)

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับงวด (26,760) 26,031 (454) 37,811

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับงวด (3.62) 3.52 (0.06) 5.11

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 25 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที
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บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2561

30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับงวด (26,760) 26,031 (454) 37,811

กาํไรเบด็เสร็จอืน - - - -

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (26,760) 26,031 (454) 37,811

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 25 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที  สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที
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บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2561

จัดสรรแล้ว

ทุนทีออก ส่วนเกิน - สํารองตาม ทียงัไม่ได้

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร รวม

หมายเหตุ 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 - - - 37,811 37,811

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวด

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (454) (454)

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 

30 กันยายน พ.ศ. 2561 74,000 92,000 7,400 3,686,220 3,859,620

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 25 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

กําไรสะสม
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พันบาท พันบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 13 352,488 124,020

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (796,485) (484,325)

เงินสดจ่ายเพอืซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - (485)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,701 604

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (793,784) (484,206)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 692,113 -

เงินสดจ่ายคืนตน้ทุนทางการเงิน (5,203) -

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

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 538,910 (148,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 97,614 (508,186)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 192,878 1,011,225

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด (3,953) 2,417

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 286,539 505,456

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญัประกอบดว้ย

หนีสินจากการซืออาคารและอุปกรณ์ 89,814 308,170

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 8 ถึง 25 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลทัวไป 

 

บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจาํกัดและบริษทัจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึงจดัตงัขึนในประเทศไทยและมีทีอยูต่ามทีไดจ้ดทะเบียนดงันี  

 

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

 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลกัเกียวกับการผลิตขายและจัดจาํหน่ายยางรถยนต์ และยางเครืองบินสําหรับตลาด 

ในประเทศและเพือการส่งออก 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมือวนัที 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีนาํเสนอนีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที 34 เรือง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล ข้อมูลทางการเงินหลัก คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสดไดน้าํเสนอ

ในรูปแบบทีสอดคล้องกับรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซึงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย  

ฉบบัที 1 เรือง การนําเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทาํเป็นแบบย่อ 

บริษัทได้เปิด เผยห มายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิน เพิมเติมตามข้อกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์ออกภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีควรอ่านควบคู่กับงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2560 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยทีจัดทาํตามกฎหมาย ในกรณีทีมีเนือความขัดแยง้กันหรือมีการตีความแตกต่างกัน  

ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

นโยบายการบญัชีทีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชี

ทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสําหรับงวดปีบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

รายจ่ายทีเกิดขึนเป็นครังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดั

บญัชีโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี ณ วนัสินงวด 

ปีบญัชี 

 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตงัคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัทีใชก้บัผลกาํไรรวมทงัปีทีคาดวา่จะได ้

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ 

ทีเกยีวข้อง 

 

2.2.1 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุงซึงมีผลบังคับใช้

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมต้นในหรือหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ทีเกียวข้องกับ

บริษัทแต่ไม่มีผลกระทบทีเป็นสาระสําคัญต่อข้อมูลทางการเงินทีนําเสนอมีดังต่อไปนี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) เรือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2560) เรือง ภาษีเงินได ้



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ 

ทีเกยีวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีประกาศแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

 

2.2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทาํกับลูกค้า  

จะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมต้นในหรือหลังวนัที 1 มกราคม  

พ.ศ. 2562 และเกียวขอ้งกบับริษทั ซึงบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 ไดใ้ห้ขอ้กาํหนดสําหรับการรับรู้รายได ้

โดยให้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีแทนมาตรฐานต่อไปนี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 11  

   (ปรับปรุง 2560) 

เรือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18  

   (ปรับปรุง 2560) 

เรือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการรายงาน 

   ทางการเงิน ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2560) 

เรือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงาน 

   ทางการเงิน ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2560) 

เรือง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง 

   อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงาน 

   ทางการเงิน ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2560) 

เรือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

   ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2560) 

เรือง รายได ้- รายการแลกเปลียน 

   เกียวกบั   บริการโฆษณา 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ 

ทีเกยีวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีประกาศแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 

 

2.2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทาํกับลูกค้า  

จะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมต้นในหรือหลังวนัที 1 มกราคม  

พ.ศ. 2562 และเกียวขอ้งกบับริษทั ซึงบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ (ต่อ) 

 

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่นีอา้งอิงหลกัการวา่ 

 

 รายไดจ้ะรับรู้เมือการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซึงแนวคิด

ของการควบคุมได้ถูกนํามาใช้แทนแนวคิดของความเสียงและผลตอบแทน 

ทีใชอ้ยูเ่ดิม 

 กิจการรับรู้รายได้เพือแสดงการส่งมอบสินค้าหรือบริการทีสัญญาให้ลูกค้า 

ในจาํนวนเงินทีสะท้อนถึงสิงตอบแทนทีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการ

แลกเปลียนสินคา้หรือบริการนนั ๆ 

 

กิจการรบัรู้รายไดต้ามหลกัการสาํคญัตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

 

 ขนัตอนแรก: ระบุสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 

 ขนัทีสอง: ระบุภาระทีตอ้งปฏิบติัในสัญญา 

 ขนัทีสาม: กาํหนดราคาของรายการ 

 ขนัทีสี: ปันส่วนราคาของรายการให้กบัภาระทีตอ้งปฏิบตัิทีรวมอยูใ่นสัญญา 

 ขนัทีหา้: รับรู้รายไดเ้มือ (หรือขณะที) กิจการปฏิบติัตามภาระทีตอ้งปฏิบตัิเสร็จสิน 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ 

ทีเกยีวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีประกาศแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 

 

2.2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทาํกับลูกค้า  

จะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมต้นในหรือหลังวนัที 1 มกราคม  

พ.ศ. 2562 และเกียวขอ้งกบับริษทั ซึงบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบตัิก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

กิจการรับรู้รายไดต้ามหลกัการสาํคญัตามขนัตอนดงัต่อไปนี (ต่อ) 

 

กิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีโดย 

การปรับปรุงยอ้นหลังตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 8 เรือง นโยบายการบัญชี  

การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดโดยมีข้ออนุโลม หรือ

ปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักับกาํไรสะสม ณ วนัต้นงวดของรอบ

ระยะเวลารายงานทีเริมตน้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีประกอบกบัการ

เปิดเผยขอ้มูลเพิมเติม บริษัทจะเริมนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมา

ปฏิบติัใชค้รังแรกสําหรับรอบระยะเวลารายงานทีเริมตน้ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 

พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารกาํลงัอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาปฏิบติัใชค้รังแรก 

 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ 

ทีเกยีวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีประกาศแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 

 

2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินทีประกาศแลว้ 

และจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมตน้ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 และเกียวขอ้งกบับริษทั ซึงบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้

 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกับเครืองมือทางการเงินดังกล่าว 

ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปนี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 32  เรือง การแสดงรายการเครืองมือ 

   ทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7  เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือ 

  ทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9  เรือง เครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงาน 

   ทางการเงิน ฉบบัที 16  

เรือง การป้องกนัความเสียงของ 

   เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน 

   ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงาน 

   ทางการเงิน ฉบบัที 19  

เรือง การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ย 

   ตราสารทุน 

 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ 

ทีเกยีวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีประกาศแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ) 

 

2.2.2.2 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินทีประกาศแลว้ 

และจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมตน้ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 และเกียวขอ้งกบับริษทั ซึงบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัติก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ จะนาํมาใชแ้ทนและยกเลิก

มาตรฐานการบญัชีดงัตอ่ไปนี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 101 เรือง หนีสงสัยจะสูญและหนีสูญ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 103 เรือง การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 

   ของธนาคารและสถาบนัการเงิน 

   ทีคลา้ยคลึงกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 104 เรือง การบญัชีสาํหรับการปรับ 

   โครงสร้างหนีทีมีปัญหา 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 105 เรือง การบญัชีสําหรับเงินลงทุน 

   ในตราสารหนีและตราสารทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท ี106 เรือง การบญัชีสาํหรับกิจการที 

   ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทนุ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 107 เรือง การแสดงรายการและการเปิดเผย 

   ขอ้มูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน 

 

ผูบ้ริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานกลุ่มเครืองมือ 

ทางการเงินฉบบัเหล่านีมาใชเ้ป็นครังแรก 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 การประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติทีมี

ผลกระทบต่อการนาํนโยบายการบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหนีสิน รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย 

ผลทีเกิดขนึจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจทีมีนยัสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชี

ของบริษทัและแหล่งทีมาของขอ้มูลทีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการทีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบั

งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

4 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

 

ส่วนงานทางธุรกิจของบริษัทแบ่งตามตลาดการจําหน่ายเป็นตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ  

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานนีได้ถูกนําเสนอต่อกรรมการผู ้จัดการสําหรับการประเมินผล 

การดาํเนินงานของบริษทัโดยพิจารณาจากกาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้ 

 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 

   30 กันยายน พ.ศ. 2561 

การขาย

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

 รายไดจ้ากการขาย 1,046 1,779 2,825 

 กาํไรขนัตน้ 239 187 426 

 ค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธิ   (424) 

 กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้   2 

 ภาษีเงินได ้   (3) 

 ขาดทุนสุทธิสาํหรับงวด   (1) 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ (ต่อ) 

 

 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที  

   30 กันยายน พ.ศ. 2560 

การขาย 

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

 รายไดจ้ากการขาย 1,365 1,648 3,013 

 กาํไรขนัตน้ 362 165 527 

 ค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธิ   (478) 

 กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้   49 

 ภาษีเงินได ้   (11) 

 กาํไรสุทธิสาํหรับงวด   38 

 

5 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธ ิ

 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน 211 278 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (22) (35) 

 189 243 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) 330 539 

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) 45 86 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 13 5 

เงินทดรองจ่าย 5 2 

ลูกหนีอืน 42 40 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 624 915 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธ ิ(ต่อ) 

 

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน แยกตามอายุหนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 176 237 

เกินกาํหนดชาํระ   

   ไมเ่กิน 3 เดือน 10 5 

   3 - 12 เดือน 8 4 

   เกินกวา่ 12 เดือน 17 32 

 211 278 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (22) (35) 

 189 243 

 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั แยกตามอายุหนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 327 514 

เกินกาํหนดชาํระ   

   ไมเ่กิน 3 เดือน 3 21 

   3 - 12 เดือน - 3 

   เกินกวา่ 12 เดือน - 1 

 330 539 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

วตัถุดิบ 229 191 

อะไหล่ 236 256 

สินคา้ระหวา่งผลิต 81 38 

สินคา้สาํเร็จรูป 310 282 

สินคา้ระหวา่งทาง 153 100 

 1,009 867 

หกั  ค่าเผอืสินคา้ลา้สมยัและเสือมคุณภาพ - อะไหล่ (1) (8) 

 - สินคา้สาํเร็จรูป (12) (6) 

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 996 853 

 

7 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2561  ล้านบาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 3,429 

ซือสินทรัพย ์ 445 

ขายสินทรัพย ์- สุทธิ (2) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (1) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (10) 

ค่าเสือมราคา (190) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 3,671 

 

ตน้ทุนการกูย้ืมจาํนวน 5.4 ลา้นบาทซึงเกิดจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ไดบ้นัทึกเป็นตน้ทุนของ

สินทรัพยแ์ละรวมอยู่ในรายการซือสินทรัพย ์บริษัทใช้อัตราการตงัขึนเป็นทุนร้อยละ 4.58 ต่อปี ในการ

คาํนวณต้นทุนทีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์อัตราการตงัขึนเป็นทุนดังกล่าวเป็นอตัราต้นทุนการกู้ยืม 

ทีเกิดขนึจริงจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เจา้หนีการคา้ - กิจการอืน 712 590 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) 106 96 

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 10) 105 225 

เจา้หนีอืน - กิจการอืน 56 286 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 213 224 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 1,192 1,421 

 

9 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธ ิ

 

การเปลียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งงวดสามารถวิเคราะห์ไดด้งันี 

 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ล้านบาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - 

เพิมขึนระหวา่งงวด 692 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน (5) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 687 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ (ต่อ) 

 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษทัได้เขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศเป็น

จาํนวนเงินรวมไม่เกิน 21 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพือนาํเงินทีไดไ้ปใชใ้นการดาํเนินงาน และก่อสร้างโรงงาน 

เงินกู้ยืมระยะยาวดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 72 เดือนนับจากวนัเบิกเงินกู้ครังแรก เงินกู้ยืมมีอตัรา

ดอกเบียระหว่างร้อยละ BIBOR บวกอตัราส่วนเพิมร้อยละ 2.4 ต่อปี และร้อยละ LIBOR บวกอตัราส่วนเพิม

ร้อยละ 2.8 ต่อปี ในการทาํสัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษทัใหญ่ของบริษัทได้ออกหนังสือรับทราบภาระ

หนีสินให้แก่สถาบันการเงิน เพือยืนยนัความตังใจทีจะไม่ขายหรือจาํหน่ายหุ้นในบริษัทหรือสินทรัพย ์

ทีสําคญัของบริษัทโดยสมคัรใจ หนังสือรับทราบภาระหนีสินดังกล่าวระบุว่าบริษทัแม่จะไม่รับประกัน 

ภาระผูกพันใด ๆ หรือเป็นการให้การรับประกันการปฏิบัติตามสัญญา ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม  

ทีบริษทัใหไ้วแ้ก่สถาบนัการเงิน 

 

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูย้ืมระยะยาวมีดงัต่อไปนี 

 

ณ วนัที 

 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

30 กันยายน 

พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท 
  

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 558 

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี 129 

 687 

 

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทัมีวงเงินกูย้ืมทียงัไม่เบิกใชจ้าํนวน 3.7 ลา้นบาท 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2561 

 

21 

10 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั 

 

บริษัท ถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึงจดทะเบียนและตังอยู่ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา บริษทัใหญ่ดังกล่าวถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 66.79 ของจาํนวนหุ้นของบริษัท 

ทีออกจาํหน่าย จาํนวนหุน้ทีเหลือกระจายถือโดยบุคคลทวัไป 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 

ก) การขายสินค้า 

 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุด สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุด 

 วันที 30 กันยายน วันที 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

รายไดจ้ากการขาย     

   บริษทัใหญ่ 123 120 370 326 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยู ่     

      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 501 473 1,409 1,322 

 624 593 1,779 1,648 

     

รายไดจ้ากการขายเครืองจกัรและอะไหล่     

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยู ่     

      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1 - 4 3 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2561 

 

22 

10 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ข) การซือสินค้าและบริการ 

 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุด สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุด 

 วันที 30 กันยายน วันที 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

การซือวตัถุดิบและสินคา้สําเร็จรูป     

   บริษทัใหญ่ 36 22 97 144 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยู ่     

      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 80 53 235 220 

 116 75 332 364 

     

การซือเครืองจกัรและอะไหล่     

   บริษทัใหญ่ 12 154 94 189 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยู ่     

      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 44 10 62 24 

 56 164 156 213 

     

ค่าสิทธิทางการคา้     

   บริษทัใหญ่ 41 45 124 136 

     

ค่าบริการทางดา้นเทคนิคการผลิต     

   บริษทัใหญ่ 10 4 23 15 

     

ค่าบริหารจดัการ     

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยู ่     

      ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 44 49 130 151 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2561 

 

23 

10 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ค) ยอดค้างชําระทีเกิดจากการซือและขายสินค้าและบริการ 
 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัที 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 128 114 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 202 425 

 330 539 

   

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 24 50 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 21 36 

 45 86 

   

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 36 33 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 70 63 

 106 96 

   

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 23 193 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 82 32 

 105 225 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2561 

 

24 

10 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุด สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุด 

 วันที 30 กันยายน วันที 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสันอืน 9 1 29 22 

ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ 3 3 8 8 

 12 4 37 30 

 

11 ภาระผูกพนั 

 

การคําประกันกับธนาคาร 

 

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการคาํประกนักบัธนาคารเป็นจาํนวนเงิน 18.7 ลา้นบาท 

และ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ (ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560: จาํนวน 18.7 ล้านบาท และจาํนวน 10,000 

เหรียญสหรัฐฯ) 

 

ภาระผูกพนัด้านการลงทุน 

 

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัดา้นการลงทุนในเครืองจกัรและอุปกรณ์ เป็นจาํนวนเงิน

รวมทงัสิน 227 ลา้นบาท (ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560: จาํนวน 190 ลา้นบาท) 

 

12 เงินปันผลจ่าย 

 

เมือวนัที 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ทีประชุมใหญ่สามัญประจาํปีของผู ้ถือหุ้น ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล 

จากกาํไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรจาํนวน 20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 148 ล้านบาท ซึงบริษัท 

ไดจ่้ายเงินปันผลเมือวนัที 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กันยายน พ.ศ. 2561 

 

25 

13 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 

การกระทบยอดกาํไรก่อนหักภาษีเงินไดใ้หเ้ป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีดงัต่อไปนี 
 

  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที  30 กันยายน 30 กันยายน 

  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท 
    

กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้  2 49 

รายการปรับปรุง    

   (กลบัรายการ) ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ   (13) 13 

   (กลบัรายการ) ค่าเผือสินคา้ลา้สมยัและเสือมคุณภาพ  (1) 1 

   คา่เสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7 190 174 

   กาํไรจากการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์  (1) - 

   ตดัจาํหน่ายอปุกรณ์ 7 1 - 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 7 10 8 

   รายไดด้อกเบีย  - (1) 

   ตน้ทุนทางการเงิน  4 - 

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง  4 2 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  19 19 

   การเปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน    

      - ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  292 (61) 

      - สินคา้คงเหลือ  (142) (133) 

      - ภาษีมลูค่าเพิมรอขอคืน  (74) (83) 

      - สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน  1 2 

      - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน  (1) (1) 

      - เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  132 227 

      - ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย  (6) (7) 

      - หนีสินหมุนเวียนอืน  (1) (3) 

      - จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน  (15) (23) 

   เงินสดไดม้าจากการดาํเนินงาน  401 183 

   ดอกเบียรับ  - 1 

   จ่ายภาษีเงินได ้  (49) (60) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน  352 124 
 


