
 

 

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  คณะกรรมการของบริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ซึงประกอบดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 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 

8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 



บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 292,376 198,978

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 6 643,435 707,033

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 949,187 913,027

ภาษีมูลค่าเพมิรอขอคืนภายในหนึงปี 206,770 223,711

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 3,401 3,204

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,095,169 2,045,953

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 8 3,919,818 3,873,494

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 382 424

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 21,113 23,075

ภาษีมูลค่าเพมิรอขอคืน 171,782 171,839

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 9,521 9,381

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,122,616 4,078,213

รวมสินทรัพย์ 6,217,785 6,124,166

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

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 8 ถึง 23 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

หนสิีนและส่วนของเจ้าของ

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 9 396,000 165,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 10 1,021,308 1,132,885

ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 9,005 20,393

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,081 9,081

หนีสินหมุนเวียนอืน 2,309 4,988

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 1,437,703 1,332,347

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 681,181 687,671

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 232,100 244,609

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 913,281 932,280

รวมหนสิีน 2,350,984 2,264,627

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 7,400,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 74,000 74,000

ทุนทีออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุ้นสามญั 7,400,000 หุ้น ไดรั้บชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุ้นละ 10 บาท 74,000 74,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 92,000 92,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 7,400 7,400

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,693,401 3,686,139

รวมส่วนของเจ้าของ 3,866,801 3,859,539

รวมหนสิีนและส่วนของเจ้าของ 6,217,785 6,124,166

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 8 ถึง 23 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พันบาท พันบาท

รายไดจ้ากการขายและบริการทีเกียวขอ้ง 5 892,065 912,070

ตน้ทุนขายและบริการทีเกียวขอ้ง (747,477) (751,280)

กาํไรขันต้น 144,588 160,790

รายไดอื้น 4,971 1,909

ค่าใชจ่้ายในการขาย (91,034) (87,656)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (41,833) (42,977)

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียน - สุทธิ 3,080 (8,116)

กาํไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 19,772 23,950

ตน้ทุนทางการเงิน (10,548) -

กาํไรก่อนหักภาษเีงินได้ 9,224 23,950

ภาษีเงินได้ (1,962) (8,708)

กาํไรสุทธิสําหรับงวด 7,262 15,242

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 0.98 2.06

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 8 ถึง 23 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 7,262 15,242

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน - -

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 7,262 15,242

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 8 ถึง 23 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562

จัดสรรแล้ว

ทุนทอีอก ส่วนเกนิ - สํารองตาม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ทยีังไม่ได้จัดสรร รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวด

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 15,242 15,242

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี

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

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี

1 มกราคม พ.ศ. 2562 74,000 92,000 7,400 3,686,139 3,859,539

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวด

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 7,262 7,262

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี

31 มีนาคม พ.ศ. 2562 74,000 92,000 7,400 3,693,401 3,866,801

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 8 ถึง 23 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี

กาํไรสะสม
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บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 14 14,719 323,344

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือซืออาคารและอุปกรณ์ (144,325) (208,975)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,621 -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (141,704) (208,975)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบียจ่าย (10,958) -

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 9 1,392,000 -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 9 (1,161,000) -

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 220,042 -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 93,057 114,369

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 198,978 192,878

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียนของเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด 341 (924)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 292,376 306,323

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ 150,333 381,093

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 8 ถึง 23 เป็นส่วนหนึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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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 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลทีนาํเสนอนีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที 34 เรือง การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล ข้อมูลทางการเงินหลัก คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสดไดน้าํเสนอ

ในรูปแบบทีสอดคล้องกับรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซึงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย  

ฉบบัที 1 เรือง การนําเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจดัทําเป็นแบบย่อ 

บริษัทได้เปิด เผยห มายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิน เพิมเติมตามข้อกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์ออกภายใต้พระราชบญัญัติหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีควรอ่านควบคู่กับงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงนิ (ต่อ) 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยทีจัดทาํตามกฎหมาย ในกรณีทีมีเนือความขัดแยง้กันหรือมีการตีความแตกต่างกัน  

ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

นโยบายการบญัชีทีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชี

ทีใช้ในการจัดทํางบการเงินสําหรับงวดปีบัญชีสินสุดวันที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยกเว้นการ

เปลียนแปลงนโยบายการบญัชีทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 3 

 

รายจ่ายทีเกิดขึนเป็นครังคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดั

บญัชีโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี ณ วนัสินงวด 

ปีบญัชี 

 

ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตงัคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัทีใชก้บัผลกาํไรรวมทงัปีทีคาดวา่จะได ้

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมต้นในหรือหลังวนัที 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 1 เรือง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช ้

   เป็นครังแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 15 เรือง รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 

 

ผูบ้ริหารของบริษทัได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบทีมีนัยสําคัญต่อ

บริษทั 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบังคับใช้วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกยีวข้องกบับริษัท 

 

2.3.1 เครืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินไดแ้ก่ 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 32  เรือง การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7  เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9  เรือง เครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 16  

เรือง การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุน 

   สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที 19  

เรือง การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ย 

   ตราสารทุน 

 

มาตรฐานเกียวกบัเครืองมือทางการเงินกลุ่มนีกล่าวถึงการจัดประเภทรายการ การวดัมูลค่าและ

การตัดรายการสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์ทาง

การเงิน การบญัชีป้องกนัความเสียง และการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทาง

การเงิน 

 

2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 ส่งผลให้บริษทัรับรู้สัญญาเช่าเกือบทงัหมดทีบริษทั

เป็นผูเ้ช่าในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ตอ้งจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาเช่า

การเงินอีกต่อไป บริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพย ์(สิทธิในการใช้สินทรัพยที์เช่า) และหนีสินตามสัญญา

เช่า เวน้แตเ่ป็นสัญญาเช่าระยะสันหรือเป็นสัญญาเช่าสินทรัพยที์มีมูลค่าตาํ 

 

บริษัทไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวนับังคับใช ้

ผูบ้ริหารของบริษทักาํลงัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานดงักล่าวต่อบริษทั 
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3 การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

บริษัทได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 15 เรืองรายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้มาถือปฏิบติั

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนีเป็นรายการปรับปรุงกําไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) อย่างไรก็ตาม การนํา

มาตรฐานการดงักล่าวมาถือปฏิบติัมิไดมี้ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 และ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2562  

 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 15 บริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญั ดงันี 

 

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ ณ จุดใดจุดหนึงของเวลาเมือลูกคา้ไดรั้บโอนการควบคุมในสินคา้แล้ว 

ซึงขึนอยู่กบัเงือนไขของการส่งมอบตามเทอมของการขายทีกาํหนดในแต่ละสัญญา ในกรณีทีลูกคา้ไดรั้บ

โอนการควบคุมในสินคา้ ณ จุดตน้ทางก่อนการขนส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ บริษทัจะแยกรายไดค้่าขนส่งเป็นอีก

หนึงภาระทีตอ้งปฏิบติัตามสัญญาและรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาการส่งมอบบริการขนส่งแก่ลูกค้า ใน

กรณีทีทีลูกคา้ไดรั้บโอนการควบคุมในสินคา้เมือสินคา้ไดส่้งมอบ ณ จุดปลายทางทีลูกคา้ระบุตามสัญญา 

บริษัทจะรับรู้ค่าขนส่งในการนําสินคา้ไปยงัจุดส่งมอบ เป็นต้นทุนทีเกิดขึนเพือให้กลุ่มกิจการปฏิบตัิตาม

สัญญาขายสินคา้ ซึงไม่ใช่ภาระทีตอ้งปฏิบติัแยกต่างหาก และรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวในรอบระยะเวลารายงานที

รายไดจ้ากการขายสินคา้นนัเกิดขึน  

 

บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ตามราคาของรายการซึงคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ สุทธิจากภาษีขาย เงินคืน

และส่วนลด สําหรับสัญญาทีมีภาระทีตอ้งปฏิบติัมากกวา่หนึงรายการ ราคาของรายการจะถูกปันส่วนให้แต่

ละภาระทีตอ้งปฏิบติัทีรวมอยู่ในสัญญาโดยใช้การปันส่วนราคาตามเกณฑ์ราคาขายแบบเอกเทศของสินคา้

และภาระทีตอ้งปฏิบตัิอืน ๆ 
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4 การประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติทีมี

ผลกระทบต่อการนาํนโยบายการบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหนีสิน รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย 

ผลทีเกิดขนึจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจทีมีนยัสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชี

ของบริษทัและแหล่งทีมาของขอ้มลูทีสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการทีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบั

งบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 

5 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

 

ส่วนงานทางธุรกิจของบริษทัประกอบดว้ยการผลิตและจาํหน่ายยางรถยนต์และยางเครืองบิน บริษทัมีฐาน

การผลิตในประเทศไทยโดยแยกส่วนงานธุรกิจตามตลาดการจาํหน่ายเป็นแบบตลาดในประเทศและตลาด

ต่างประเทศ ยางเครืองบินเป็นผลิตภณัฑ์หลกัสาํหรับการขายส่งออกต่างประเทศ และรายไดจ้ากการขายยาง

เครืองบินภายในประเทศเป็นจาํนวนทีไม่มีสาระสําคญั ผูบ้ริหารเชือว่าไม่มีความแตกต่างอยา่งมีสาระสําคญั

ระหว่างการเสนอรายงานตามส่วนงานธุรกิจหรือส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในการประเมินผลการดาํเนินงาน

ของกิจการในอดีตและการใช้ดุลยพินิจเกียวกบักิจการ ดงันัน บริษทัจึงเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตาม

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทีใชเ้กณฑ์สถานทีตงัของตลาดเพียงรูปแบบเดียว ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วน

งานนีไดถู้กนาํเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการสําหรับการประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัโดยพิจารณาจาก

กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้

 

  การขาย

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562    

 รายไดจ้ากการขายและบริการทีเกียวขอ้ง 307 585 892 
     

 กาํไรขนัตน้ตามส่วนงาน 58 86 144 
     

 ตน้ทุน/รายไดอื้นทีไม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธิ   (135) 

 กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้   9 
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5 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ (ต่อ) 

 

  การขาย

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

 สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2561    

 รายไดจ้ากการขายและบริการทีเกียวขอ้ง 362 550 912 
     

 กาํไรขนัตน้ตามส่วนงาน 91 70 161 
     

 ตน้ทุน/รายไดอื้นทีไม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธิ   (137) 

 กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้   24 

 

6 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธ ิ

 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน 218 196 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (10) (8) 

 208 188 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 12) 372 398 

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 12) 44 103 

อืนๆ 19 18 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 643 707 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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6 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธ ิ(ต่อ) 

 

ลูกหนีการคา้ - กิจการอืน แยกตามอายุหนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 196 177 

เกินกาํหนดชาํระ   

   ไมเ่กิน 3 เดือน 8 11 

   3 - 12 เดือน 11 7 

   เกินกวา่ 12 เดือน 3 1 

 218 196 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (10) (8) 

 208 188 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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6 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธ ิ(ต่อ) 

 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั แยกตามอายุหนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 363 382 

เกินกาํหนดชาํระ   

ไม่เกิน 3 เดือน 9 16 

 372 398 

 

7 สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

วตัถุดิบ 208 237 

สินคา้ระหวา่งผลิต 69 53 

สินคา้สาํเร็จรูป 320 239 

อะไหล่ 240 244 

สินคา้ระหวา่งทาง 135 164 

 972 937 

หกั  ค่าเผือมลูค่าทคีาดว่าจะไดรั้บ - อะไหล่ (17) (17) 

 - สินคา้สาํเร็จรูป (6) (7) 

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 949 913 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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8 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ

 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ล้านบาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 3,874 

ซือสินทรัพย ์ 122 

ขายสินทรัพย ์- สุทธิ - 

ค่าเสือมราคา (76) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 3,920 

 

9 เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 

 

การเปลียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินในระหว่างงวดสามารถวิเคราะห์ไดด้งันี 

 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ล้านบาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 165 

เพิมขึนระหวา่งงวด 1,392 

จ่ายชาํระระหวา่งงวด (1,161) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 396 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบียร้อยละ 2.95 ต่อปี เงินกูย้ืม

ดังกล่าวและดอกเบียทีเกียวขอ้งจะถึงกําหนดชําระในวนัที 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะสันจาก

สถาบนัการเงินนีไม่มีการคาํประกนั 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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10 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วันที 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เจา้หนีการคา้ - กิจการอืน 569 619 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 12) 79 119 

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 12) 56 49 

เจา้หนีค่าซืออปุกรณ์และก่อสร้าง - กิจการอืน 88 128 

เจา้หนีค่าซืออุปกรณ์และก่อสร้าง - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 12) 62 45 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 167 173 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 1,021 1,133 

 

11 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธ ิ

 

การเปลียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในระหวา่งงวดสามารถวิเคราะห์ไดด้งันี 

 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ล้านบาท 
  

ราคาตามบญัชีตน้งวด 688 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่ไดรั้บรู้ (7) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 681 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เงินกูย้มืระยะยาวมีระยะเวลาครบกาํหนดภายใน 5 ปี  

 

วงเงินกู้ยืม 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัมีวงเงินสินเชือประเภทเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินกู้ยืมกับสถาบัน

การเงินทียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 594 ลา้นบาท และ 0.11 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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12 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั 

 

บริษัท ถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึงจดทะเบียนและตังอยู่ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา บริษทัใหญ่ดังกล่าวถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจาํนวนร้อยละ 66.79 ของจาํนวนหุ้นของบริษัท 

ทีออกจาํหน่าย จาํนวนหุน้ทีเหลือกระจายถือโดยบุคคลทวัไป 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 

ก) การขายสินค้า 

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการทีเกียวขอ้ง   

   บริษทัใหญ่ 131 148 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 454 402 

 585 550 
   

รายไดจ้ากการขายเครืองจกัรและอะไหล่   

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 3 - 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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12 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ข) การซือสินค้าและบริการ 

 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

การซือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป   

   บริษทัใหญ่ 28 23 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 57 59 

 85 82 
   

การซือเครืองจกัรและอะไหล่   

   บริษทัใหญ่ 11 59 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 56 13 

 67 72 
   

ค่าสิทธิทางการคา้   

   บริษทัใหญ่ 39 40 
   

ค่าบริการทางดา้นเทคนิคการผลิต   

   บริษทัใหญ ่ 10 5 
   

ค่าบริหารจดัการ   

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 39 44 

 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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12 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ค) ยอดค้างชําระทีเกิดจากการซือและขายสินค้าและบริการ 
 

ณ วันที 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 ล้านบาท ล้านบาท 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 103 168 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 269 230 

 372 398 
   

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 8 74 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 36 29 

 44 103 
   

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 35 29 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 44 90 

 79 119 
   

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั   

   บริษทัใหญ่ 51 67 

   บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - กิจการทีอยูภ่ายใต ้   

      การควบคุมเดียวกนั 67 27 

 118 94 
 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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12 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 
 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสันอืน 10 10 

ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ 2 2 

 12 12 
 

13 ภาระผูกพนั 

 

การคําประกันกับธนาคาร 
 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัจากการคาํประกนักับธนาคารเป็นจาํนวนเงิน 19.4 ลา้นบาท 

และ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ (ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : จาํนวน 19.4 ล้านบาท และจาํนวน 10,000 

เหรียญสหรัฐฯ) 
 

ภาระผูกพนัด้านการลงทุน 
 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัด้านการลงทุนในเครืองจกัรและอุปกรณ์ เป็นจาํนวนเงิน

รวมทงัสิน 198 ลา้นบาท (ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : จาํนวน 92 ลา้นบาท) 
 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน - กรณีทีบริษัทเป็นผู้เช่า 
 

จาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดาํเนินงานสาํหรับยานพาหนะและอุปกรณ์สาํนกังานทีไม่

สามารถยกเลิกได ้มีดงันี 
 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ภายใน 1 ปี 21,584 17,381 

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 15,831 18,807 

 37,415 36,188 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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14 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
 

การกระทบยอดกาํไรก่อนหักภาษีเงินไดใ้หเ้ป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานมีดงัต่อไปนี 
 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที  31 มีนาคม 31 มีนาคม 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 หมายเหตุ ล้านบาท ล้านบาท 
    

กาํไรก่อนหกัภาษีเงินได ้  9 24 

รายการปรับปรุง    

   คา่เผอืหนีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ)  2 (14) 

   คา่เผอืมลูค่าทีคาดวา่จะไดรั้บ (กลบัรายการ)  (1) - 

   คา่เสือมราคา 8 76 61 

   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์  - 1 

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์  (3) - 

   ตน้ทุนทางการเงิน  11 - 

   (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง  (4) 11 

   ขาดทุนจากหนีสินผลประโยชน์พนกังาน  8 6 

   การเปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน    

      - ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  64 367 

      - สินคา้คงเหลือ  (35) (14) 

      - ภาษีมลูค่าเพิมรอขอคืน  17 (20) 

      - สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน  - 1 

      - เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  (95) (84) 

      - ภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย  (11) (3) 

      - หนีสินหมุนเวียนอืน  (3) (2) 

      - เงินจ่ายจากเงินทุนสะสมและเงินบาํเหน็จพนกังานที 

 

  

            เกษียณอาย ุ (20) (11) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน  15 323 

 



บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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15 เหตุการณ์ภายหลังวันทีในรายงาน 

 

 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

เมือวนัที 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงานฉบบัแกไ้ขไดถู้กประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

โดยจะมีผลบงัคบัใช้เมือพน้กาํหนด 30 วนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลียนแปลงทีสําคญั

ไดแ้ก่ ค่าชดเชยสําหรับพนักงานทีเกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากบั 20 ปี จะเปลียนจากจาํนวน 

300 วนัของค่าจ้างอัตราสุดท้าย เป็น 400 วนัของค่าจ้างอัตราสุดท้าย ผูบ้ริหารของบริษัทได้ประเมินผล

กระทบของการเปลียนแปลงกฎหมายนีโดยคาดว่าจะมีผลกระทบทีทาํให้ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน

เพิมขึนจาํนวน 33 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนทงัจาํนวนในขอ้มูล

ทางการเงินระหวา่งกาลสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

เงินปันผลจ่าย 

 

เมือวนัที 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ทีประชุมใหญ่สามัญประจาํปีของผู ้ถือหุ้น ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล 

จากกําไรสะสมยงัไม่ได้จัดสรรจาํนวน 5 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจํานวน 37 ล้านบาท ซึงบริษัท 

จะจ่ายเงินปันผลในวนัที 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

เมือวนัที 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ทีประชุมใหญ่สามัญประจาํปีของผู ้ถือหุ้น ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล 

จากกาํไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรจาํนวน 20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 148 ล้านบาท ซึงบริษัท 

ไดจ่้ายเงินปันผลเมือวนัที 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 

 

 


