
 

 

บริษทั กูด๊เยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอ  คณะกรรมการของบรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลของบรษิัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึงประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และงบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สําหรบั

งวดสามเดอืนและเก้าเดือนสนิสุดวนัเดยีวกนั และงบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงนิสด

สําหรบังวดเก้าเดือนสนิสุดวนัเดยีวกัน และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึงผู้บรหิาร 

ของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท ี34 

เรอืง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกยีวกบัขอ้มูลทางการเงนิ

ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึงส่วนใหญ่

เป็นผู้รบัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอนื การสอบทานนีมขีอบเขต

จํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชือมันว่าจะพบเรืองทีมี

นัยสําคัญทังหมดซงึอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันันข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลทสีอบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสงิทเีป็นเหตุให้เชอืว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขนึตามมาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัท ี34 เรอืง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร์ส เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

ชยัศิริ  เรืองฤทธิชยั 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี4526 

กรุงเทพมหานคร 

8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 222,993 198,978

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 7 693,349 707,033

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 8 1,051,044 913,027

ภาษมีลูค่าเพมิรอขอคนืภายในหนึงปี 325,449 223,711

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 4,349 3,204

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,297,184 2,045,953

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9 3,960,537 3,873,494

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 318 424

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 52,043 23,075

ภาษมีลูค่าเพมิรอขอคนื 176,003 171,839

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 9,490 9,381

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 4,198,391 4,078,213

รวมสินทรพัย์ 6,495,575 6,124,166

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 8 ถงึ 20 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

2



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 10 897,000 165,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 11 954,469 1,132,885

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทถีงึกําหนด

ชําระภายในหนึงปี 12 83,602 -

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจี่ายคา้งจ่าย 9,733 20,393

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย - 9,081

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 4,272 4,988

รวมหนีสินหมนุเวียน 1,949,076 1,332,347

หนีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 12 585,212 687,671

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 13 260,800 244,609

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 846,012 932,280

รวมหนีสิน 2,795,088 2,264,627

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

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

ทุนทอีอกจาํหน่ายและชําระเตม็มลูค่าแลว้

หุน้สามญั 7,400,000 หุน้ ไดร้บัชาํระเตม็มลูค่าแลว้

หุน้ละ 10 บาท 74,000 74,000

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 92,000 92,000

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 7,400 7,400

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,527,087 3,686,139

รวมส่วนของเจ้าของ 3,700,487 3,859,539

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 6,495,575 6,124,166

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 8 ถงึ 20 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทเีกยีวขอ้ง 6 966,079 955,409 2,777,833 2,824,859

ตน้ทุนขายและบรกิารทเีกยีวขอ้ง (911,872) (851,711) (2,504,893) (2,398,655)

กาํไรขนัต้น 54,207 103,698 272,940 426,204

รายไดอ้นื 2,396 1,909 10,275 6,116

ค่าใชจ้่ายในการขาย (89,237) (96,804) (279,899) (286,296)

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (42,708) (45,276) (129,303) (130,794)

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลยีน - สทุธิ 1,573 7,440 11,131 (9,199)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนหกัต้นทุนทางการเงิน

และภาษีเงินได้ (73,769) (29,033) (114,856) 6,031

ตน้ทุนทางการเงนิ (11,378) (3,951) (35,063) (3,951)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนหกัภาษีเงินได้ (85,147) (32,984) (149,919) 2,080

ภาษเีงนิได้ 14 14,095 6,224 27,867 (2,534)

ขาดทุนสทุธิสาํหรบังวด (71,052) (26,760) (122,052) (454)

ขาดทุนต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท)

ขาดทุนสทุธสิาํหรบังวด (9.60) (3.62) (16.49) (0.06)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 20 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

 สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ขาดทุนสุทธสิําหรบังวด (71,052) (26,760) (122,052) (454)

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อนื - - - -

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (71,052) (26,760) (122,052) (454)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 20 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที  สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

จดัสรรแล้ว

ทนุทีออก ส่วนเกิน - สาํรองตาม

และชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น กฎหมาย ทียงัไม่ได้จดัสรร รวม

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวด

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (454) (454)

เงนิปันผลจ่าย - - - (148,000) (148,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของ

สาํหรบังวด

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (122,052) (122,052)

เงนิปันผลจ่าย 15 - - - (37,000) (37,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 

30 กนัยายน พ.ศ. 2562 74,000 92,000 7,400 3,527,087 3,700,487

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 20 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กาํไรสะสม
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 18 (210,505) 352,488

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพอืซอือาคารและอุปกรณ์ (427,716) (796,485)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเครอืงจกัรและอุปกรณ์ 2,621 2,701

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (425,095) (793,784)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ดอกเบยีจา่ย (34,558) (5,203)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 10 6,359,000 -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 10 (5,627,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 692,113

จา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 15 (37,000) (148,000)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 660,442 538,910

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสทุธิ 24,842 97,614

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 198,978 192,878

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสด

และรายการเทยีบเทา่เงนิสด (827) (3,953)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 222,993 286,539

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีคา่ซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 11 60,583 89,814

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 20 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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1 ข้อมูลทวัไป 

 

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดัและบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ซงึจดัตงัขนึในประเทศไทย และมทีอียู่ตามทไีดจ้ดทะเบยีนดงันี  

 

50/9 หมู่ 3 ถนนพหลโยธนิ ก.ม. 36 ตําบลคลองหนึง อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

 

บรษิทัดําเนินธุรกจิหลกัเกยีวกบัการผลติขายและจดัจําหน่ายยางรถยนต์และยางเครอืงบนิสําหรบัตลาดในประเทศและ

เพอืการส่งออก 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนีไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมอืวนัท ี8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทนํีาเสนอนีไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมลูทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัทาํขนึตามมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัท ี34 เรอืง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 

และขอ้กําหนดเพมิเตมิอนืเกยีวกบัรายงานทางการเงนิทอีอกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิสําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขนึจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยทจีดัทํา 

ตามกฎหมาย ในกรณีทมีเีนือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย

เป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีใีชใ้นการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีใีชใ้นการ

จดัทาํงบการเงนิสาํหรบัปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้เรอืงทอีธบิายในหมายเหตุฯ ขอ้ 4 
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หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

9 

 

4 การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

บรษิัทไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที 15 เรอืงรายไดจ้ากสญัญาททีํากบัลูกคา้มาถือปฏบิตัติังแต่วนัท ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตาม การนํามาตรฐานการดงักล่าวมาถอืปฏบิตัมิไิดม้ผีลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั

ต่องบการเงนิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2562  

 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี15 บรษิทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชทีสีาํคญั ดงันี 

 

บรษิัทรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิค้า ณ จุดใดจุดหนึงของเวลาเมอืลูกคา้ไดร้บัโอนการควบคุมในสนิคา้แล้ว ซงึขนึอยู่กบั

เงอืนไขของการส่งมอบตามเทอมของการขายทีกําหนดในแต่ละสญัญา ในกรณีทีลูกคา้ไดร้บัโอนการควบคุมในสนิค้า  

ณ จุดต้นทางก่อนการขนส่งสนิคา้ไปยงัลูกค้า บรษิัทจะแยกรายได้ค่าขนส่งเป็นอกีหนึงภาระทตี้องปฏิบตัิตามสญัญา

และรบัรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาการส่งมอบบรกิารขนส่งแก่ลูกค้า ในกรณีทีทลูีกค้าได้รบัโอนการควบคุมในสนิค้า 

เมอืสนิค้าได้ส่งมอบ ณ จุดปลายทางทลีูกค้าระบุตามสญัญา บรษิัทจะรบัรู้ค่าขนส่งในการนําสนิค้าไปยงัจุดส่งมอบ  

เป็นต้นทุนทเีกิดขนึเพอืให้กลุ่มกิจการปฏิบตัิตามสญัญาขายสนิค้า ซึงไม่ใช่ภาระทตี้องปฏิบตัิแยกต่างหาก และรบัรู้

ตน้ทุนดงักล่าวในรอบระยะเวลารายงานทรีายไดจ้ากการขายสนิคา้นันเกดิขนึ  

 

บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้ตามราคาของรายการซงึคาดว่าจะมสีทิธไิดร้บั สุทธจิากภาษขีาย เงนิคนืและส่วนลด 

สําหรบัสญัญาทมีภีาระทตี้องปฏิบตัิมากกว่าหนึงรายการ ราคาของรายการจะถูกปันส่วนให้แต่ละภาระทีต้องปฏิบตั ิ

ทรีวมอยู่ในสญัญาโดยใชก้ารปันส่วนราคาตามเกณฑร์าคาขายแบบเอกเทศของสนิคา้และภาระทตีอ้งปฏบิตัอินื ๆ 

 

5 การประมาณการ 

 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติทีมีผลกระทบ 

ต่อการนํานโยบายการบัญชีมาใช้ และจํานวนเงินของสินทรพัย์และหนีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลทีเกิดขนึจริง 

อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี ประมาณการของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานไดม้กีารเปลยีนแปลง

อนัเป็นผลจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัแก้ไขซึงมีผลบังคบัใช้ระหว่างงวด ผลกระทบต่อภาระผูกพัน

ผลประโยชน์พนักงานไดอ้ธบิายไวใ้นหมายเหตุฯ ขอ้ 13 
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6 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 

ส่วนงานทางธุรกิจของบรษิัทประกอบด้วยการผลติและจําหน่ายยางรถยนต์และยางเครอืงบนิ บรษิัทมฐีานการผลติ 

ในประเทศไทยโดยแยกส่วนงานธุรกิจตามตลาดการจําหน่ายเป็นแบบตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ  

ยางเครอืงบนิเป็นผลติภณัฑ์หลกัสาํหรบัการขายส่งออกต่างประเทศ และรายไดจ้ากการขายยางเครอืงบนิภายในประเทศ

เป็นจํานวนทไีม่มสีาระสาํคญั ผูบ้รหิารเชอืว่าไมม่คีวามแตกต่างอย่างมสีาระสําคญัระหว่างการเสนอรายงานตามส่วนงาน

ธุรกิจหรอืส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในการประเมินผลการดําเนินงานของกิจการในอดีตและการใช้ดุลยพินิจเกียวกับ

กิจการ ดงันัน บรษิัทจงึเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทีใช้เกณฑ์สถานทีตงัของตลาด 

เพยีงรูปแบบเดยีว ขอ้มูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานนีไดถู้กนําเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการสําหรบัการประเมนิผล

การดาํเนินงานของบรษิทัโดยพจิารณาจากกําไรก่อนหกัภาษเีงนิได้ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 การขาย

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

    

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทเีกยีวขอ้ง 1,044 1,734 2,778 

กําไรขนัตน้ตามส่วนงาน 129 144 273 

(ค่าใชจ้่าย)/รายไดอ้นืทไีม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธ ิ   (423) 

ขาดทุนก่อนหกัภาษเีงนิได ้   (150) 

    

จงัหวะการรบัรู้รายได ้    

เมอืปฏบิตัติามภาระทตีอ้งปฏบิตัเิสรจ็สนิ (Point in time) 1,044 1,734 2,778 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 การขาย

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

สาํหรบังวดเก้าเดอืนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

    

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทเีกยีวขอ้ง 1,046 1,779 2,825 

กําไรขนัตน้ตามส่วนงาน 239 187 426 

(ค่าใชจ้่าย)/รายไดอ้นืทไีม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธ ิ   (424) 

กําไรก่อนหกัภาษีเงนิได ้   2 

    

จงัหวะการรบัรู้รายได ้    

เมอืปฏบิตัติามภาระทตีอ้งปฏบิตัเิสรจ็สนิ (Point in time) 1,046 1,779 2,825 
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ข้อมูลเกียวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 

สาํหรบังวดเกา้เดอืนสนิสุดวนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 บรษิทัมรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซงึเป็นกจิการทเีกยีวขอ้งกนั

จํานวน 2 ราย เป็นจํานวนเงนิ 1,049 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 38 ของรายได้รวม (30 กนัยายน พ.ศ. 2561: จํานวน 

1,006 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 36 ของรายไดร้วม) 

 

7 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สุทธิ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัที 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ลูกหนีการคา้ - กจิการอนื 271 196 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู (15) (8) 

 256 188 

ลูกหนีการคา้ - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 16) 350 398 

ลูกหนีอนื - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 16) 59 103 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 9 7 

เงนิทดรองจ่าย 11 5 

ลูกหนีอนื 8 6 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธ ิ 693 707 

 

ลูกหนีการคา้ - กจิการอนื แยกตามอายุหนีทคีา้งชาํระไดด้งันี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัที 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 243 177 

เกนิกําหนดชาํระ   

   ไม่เกนิ 3 เดอืน 9 11 

   3 - 12 เดอืน 10 7 

   เกนิกว่า 12 เดอืน 9 1 

 271 196 

หกั  ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู (15) (8) 

 256 188 
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ลูกหนีการคา้ - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั แยกตามอายุหนีทคีา้งชาํระไดด้งันี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัที 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 332 382 

เกนิกําหนดชาํระ   

   ไม่เกนิ 3 เดอืน 18 16 

 350 398 

 

8 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัที 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

วตัถุดบิ 236 237 

สนิคา้ระหว่างผลติ 36 53 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 415 239 

อะไหล่ 234 244 

สนิคา้ระหว่างทาง 163 164 

 1,084 937 

หกั  ค่าเผอืมูลค่าทคีาดว่าจะไดร้บั (5) (7) 

 ค่าเผอืสนิคา้เคลอืนไหวชา้ (28) (17) 

รวมสนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 1,051 913 

 

9 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

 

สาํหรบังวดเก้าเดอืนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ล้านบาท 

  

ราคาตามบญัชต้ีนงวด - สุทธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 3,874 

ซอืสนิทรพัย ์ 316 

ค่าเสอืมราคา (229) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 3,961 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

13 

 

10 เงินกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 

 

การเปลยีนแปลงของเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิในระหว่างงวดสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี 

 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ล้านบาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 165 

เพมิขนึระหว่างงวด 6,359 

จ่ายชาํระระหว่างงวด (5,627) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 897 

 

ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิมอีตัราดอกเบยีรอ้ยละ 2.75% - 2.83 ต่อปี (ณ วนัท ี

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 2.70 ต่อปี) เงินกู้ยืมดังกล่าวและดอกเบียทีเกียวข้องจะถึงกําหนดชําระในวนัท ี 

11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และ 6 มนีาคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนินีไม่มกีารคาํประกนั 

 

11 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัที 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

เจา้หนีการคา้ - กจิการอนื 535 619 

เจา้หนีการคา้ - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 16) 122 119 

เจา้หนีอนื - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 16) 50 49 

เจา้หนีค่าซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - กจิการอนื 49 128 

เจา้หนีค่าซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั   

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 16) 12 45 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 186 173 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 954 1,133 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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12 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

 

การเปลยีนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหว่างงวดสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี 

 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ล้านบาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 688 

กําไรจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่ไดร้บัรู ้ (19) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 669 

 

ระยะเวลาครบกําหนดของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมดีงัต่อไปนี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัที 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ครบกาํหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี 84 - 

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 585 645 

ครบกาํหนดหลงัจาก 5 ปี - 43 

 669 688 

 

วงเงินกู้ยืม  

 

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 บรษิัทมวีงเงนิสนิเชอืประเภทเงนิเบกิเกินบญัช ีและวงเงนิกู้ยมืกบัสถาบนัการเงนิ 

ทยีงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 393 ลา้นบาท และ 0.11 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : จาํนวน 225 ล้านบาท 

และ 0.11 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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13 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

เมือวันที 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ซึงมีผลบังคบัใช้แล้วในระหว่างงวด การเปลียนแปลงทีสําคญัได้แก่ ค่าชดเชยสําหรบัพนักงานทีเกษียณอายุและ 

มีอายุงานมากกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี จะเปลยีนจากจํานวน 300 วนัของค่าจ้างอตัราสุดท้ายเป็น 400 วนั ของค่าจ้าง

อตัราสุดทา้ย ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงดงักล่าวจดัเป็นตน้ทุนบรกิารในอดตีซงึรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนทงัจาํนวน 

 

การเปลยีนแปลงประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานในระหว่างงวด สามารถแสดงไดด้งันี 

 

สาํหรบังวดเก้าเดอืนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ล้านบาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 245 

ตน้ทุนบรกิารในปัจจุบนั 26 

ตน้ทุนบรกิารในอดตี 31 

จ่ายชาํระเงนิจากโครงการ  (41) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 261 

 

14 ภาษีเงินได ้

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ภาษีเงนิไดง้วดปัจจุบนั - 12 

การปรบัปรุงจากปีก่อน 1 (6) 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี (29) (4) 

 (28) 2 

 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลถัวเฉลียสําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562 คือร้อยละ 18.59  

(พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 121.83) ซึงการเปลยีนแปลงดงักล่าวเกิดจากความแตกต่างของค่าใช้ต้องห้ามในการคํานวณ 

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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15 เงินปันผลจ่าย 

 

เมอืวนัท ี30 เมษายน พ.ศ. 2562 ทปีระชุมใหญ่สามญัประจําปีของผูถ้ือหุน้ ไดอ้นุมตัใิห้จ่ายเงนิปันผลจากกําไรสะสม 

ทยีงัไม่ไดจ้ดัสรร จาํนวน 5 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิปันผลจํานวน 37 ล้านบาท ซงึบรษิทัได้จ่ายเงนิปันผลแลว้ในวนัท ี

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

16 รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั 

 

บรษิัทถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึงจดทะเบียนและตงัอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

บรษิัทใหญ่ดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัคดิเป็นจํานวนรอ้ยละ 66.79 ของจํานวนหุน้ของบรษิัททอีอกจําหน่าย จํานวนหุ้น 

ทเีหลอืกระจายถอืโดยบุคคลทวัไป 

 

รายการต่อไปนีเป็นรายการทมีสีาระสําคญักบักจิการทเีกยีวขอ้งกนั 

 

ก) การขายสินคา้ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารทเีกยีวขอ้ง   

   บรษิทัใหญ ่ 430 370 

   บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั   

       - กจิการทอียูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 1,303 1,409 

 1,733 1,779 

   

รายไดจ้ากการขายเครอืงจกัรและอะไหล่   

   บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั   

       - กจิการทอียูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 4 4 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

17 

 

ข) การซือสินค้าและบริการ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 

 

การซอืวตัถุดบิและสนิคา้สําเรจ็รปู   

   บรษิทัใหญ่ 245 97 

   บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั    

      - กจิการทอียู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 240 235 

 485 332 

   

การซอืเครอืงจกัรและอะไหล่   

   บรษิทัใหญ่ 33 94 

   บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั    

      - กจิการทอียู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 76 62 

 109 156 

   

ค่าสทิธทิางการคา้   

   บรษิทัใหญ่ 118 124 

   

ค่าบรกิารทางดา้นเทคนิคการผลติ   

   บรษิทัใหญ่ 29 23 

   

ค่าบรหิารจดัการ   

   บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั    

      - กจิการทอียูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 117 130 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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ค) ยอดคา้งชาํระทีเกิดจากการซือและขายสินค้าและบริการ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัที 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 

ลูกหนีการคา้ - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ ่ 78 168 

   บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั    

      - กจิการทอียูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 272 230 

 350 398 

   

ลูกหนีอนื - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ ่ 25 74 

   บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั    

      - กจิการทอียูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 34 29 

 59 103 

   

เจา้หนีการคา้ - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ ่ 80 29 

   บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั    

      - กจิการทอียูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 42 90 

 122 119 

   

เจา้หนีอนื - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ ่ 38 67 

   บรษิทัทเีกยีวขอ้งกนั    

      - กจิการทอียูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 24 27 

 62 94 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาํคญั 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสนัอนื 33 29 

ผลประโยชน์เมอืเกษยีณอาย ุ 2 8 

 35 37 

 

17 ภาระผกูพนั 

 

การคาํประกนักบัธนาคาร 

 

ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 บรษิัทมภีาระผูกพนัจากการคําประกันกบัธนาคารเป็นจํานวนเงนิ 27.10 ล้านบาท 

และ 10,000 เหรยีญสหรฐัฯ (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : จาํนวน 19.4 ลา้นบาท และจาํนวน 10,000 เหรยีญสหรฐัฯ) 

 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัท ี30 กนัยายน พ.ศ. 2562 บรษิทัมภีาระผูกพนัดา้นการลงทุนในเครอืงจกัรและอุปกรณ์ เป็นจํานวนเงนิรวมทงัสนิ 

91 ลา้นบาท (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : จาํนวน 92 ล้านบาท) 

 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีทีบริษทัเป็นผู้เช่า 

 

จาํนวนเงนิขนัตําทตีอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดาํเนินงานสาํหรบัยานพาหนะ อุปกรณ์สํานักงาน และสทิธกิารเช่าบา้น

และโกดงั ทไีม่สามารถยกเลกิได ้มดีงันี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัที 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ภายใน 1 ปี 18 17 

เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 9 19 

 27 36 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

20 

 

18 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 

การกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)ก่อนหกัภาษีเงนิไดใ้หเ้ป็นกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงานมดีงัต่อไปนี 

 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

กําไร(ขาดทุน)ก่อนหกัภาษเีงนิได ้ (150) 2 

รายการปรบัปรุง   

   (กลบัรายการ) ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ  7 (13) 

   (กลบัรายการ) ค่าเผอืมลูค่าทคีาดว่าจะไดร้บัของสนิคา้คงเหลอื  8 (1) 

   ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตฯุ ขอ้ 9) 229 190 

   กําไรขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายเครอืงจกัรและอุปกรณ์ (3) - 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ - 10 

   รายไดด้อกเบยี (1) - 

   ตน้ทุนทางการเงนิ 35 4 

   (กําไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิ (13) 4 

   ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 57 19 

   การเปลยีนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน   

      - ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 2 292 

      - สนิคา้คงเหลอื (147) (142) 

      - ภาษมีลูค่าเพมิรอขอคนื (106) (74) 

      - สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (1) 1 

      - สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื - (1) 

      - เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื (67) 132 

      - ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจี่ายคา้งจ่าย (10) (6) 

      - หนีสนิหมุนเวยีนอนื (1) (1) 

      - จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุฯ ขอ้ 13) (41) (15) 

   เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การดําเนินงาน (202) 401 

   ดอกเบยีรบั 1 - 

   จ่ายภาษเีงนิได ้ (10) (49) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (211) 352 

 


