
 

 

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 



 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมการของบรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลของบรษิัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 งบก าไรขาดทุน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบังวด
สามเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ รวมถงึงบกระแสเงนิสดส าหรบั
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหาร  
ของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 
เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิ
ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบด้านการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น  
การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ 
ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องที่มีนัยส าคัญทัง้หมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงไม่ อาจแสดง
ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 



 

 

ข้อมูลและเหตุกำรณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 4.2 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกีย่วกบั
การน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบตัิส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุด
ภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ได้
เปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ชยัศิริ  เรืองฤทธ์ิชยั 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4526 
กรุงเทพมหานคร 
7 สงิหาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 946,964 354,072

ลูกหนีการคา้และลกูหนีอนื - สุทธิ 8 321,168 691,479

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 9 1,075,924 971,073

ภาษมีลูค่าเพมิรอขอคนืภายในหนึงปี 65,355 148,009

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 5,916 5,891

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,415,327 2,170,524

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 3,994,867 4,038,433

สทิธกิารใชส้นิทรพัย ์- สุทธิ 11 85,997 -

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 1,124 294

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 38,245 46,877

ภาษมีลูค่าเพมิรอขอคนื 36,417 36,613

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 11,734 9,561

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 4,168,384 4,131,778

รวมสินทรพัย์ 6,583,711 6,302,302

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 9 ถงึ 26 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 12 1,160,000 630,000

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื 13 807,653 940,953

หนสีนิตามสญัญาเชา่ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 14 18,541 -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทถีงึกําหนด

ชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 15 167,968 124,571

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจีา่ยคา้งจา่ย 6,170 18,674

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 4,145 4,734

รวมหนีสินหมนุเวียน 2,164,477 1,718,932

หนีสินไมห่มุนเวียน

หนสีนิตามสญัญาเชา่ - สุทธิ 14 67,304 -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 15 461,911 539,808

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 299,545 305,225

รวมหนีสินไมห่มุนเวียน 828,760 845,033

รวมหนีสิน 2,993,237 2,563,965

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

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

ทุนทอีอกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้

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

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 92,000 92,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 7,400 7,400

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,417,074 3,564,937

รวมส่วนของเจ้าของ 3,590,474 3,738,337

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 6,583,711 6,302,302

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 9 ถงึ 26 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทเีกยีวขอ้ง 7 540,711 919,689 1,488,741 1,811,754

ตน้ทนุขายและบรกิารทเีกยีวขอ้ง (578,174) (845,544) (1,342,118) (1,593,021)

กาํไร(ขาดทนุ)ขนัต้น (37,463) 74,145 146,623 218,733

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (82,899) (99,626) (187,406) (190,660)

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (45,165) (44,762) (86,962) (86,595)

รายไดอ้นื 2,960 2,908 2,511 7,879

กลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยค่า

   ของสนิทรพัย์ทางการเงนิ 4,078 - 4,980 -

กาํไรจากอตัราแลกเปลยีน - สุทธิ 2,630 6,478 14,065 9,558

ขาดทนุก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน

และภาษีเงินได้ (155,859) (60,857) (106,189) (41,085)

ตน้ทนุทางการเงนิ (12,757) (13,137) (23,948) (23,685)

ขาดทนุก่อนหกัภาษีเงินได้ (168,616) (73,994) (130,137) (64,770)

ภาษเีงนิได้ 16 (7,058) 15,733 (12,666) 13,771

ขาดทนุสทุธิสาํหรบังวด (175,674) (58,261) (142,803) (50,999)

ขาดทนุต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท)

ขาดทนุสุทธสิาํหรบังวด 17 (23.74) (7.87) (19.30) (6.89)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 9 ถงึ 26 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

 สาํหรบังวดสามเดือน สาํหรบังวดหกเดือน

สินสดุวนัที สินสดุวนัที
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ขาดทนุสทุธิสาํหรบังวด (175,674) (58,261) (142,803) (50,999)

กาํไรเบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั

- การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน - สุทธจิากภาษี 709 - 709 -

ขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (174,965) (58,261) (142,094) (50,999)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 9 ถงึ 26 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

 สาํหรบังวดสามเดือน สาํหรบังวดหกเดือน

สินสดุวนัที สินสดุวนัที
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ทุนทีออก จดัสรรแล้ว - รวมส่วน

และชาํระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ทียงัไม่ได้จดัสรร ของเจ้าของ

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - (50,999) (50,999)

เงนิปันผลจา่ย - - - (37,000) (37,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 74,000 92,000 7,400 3,598,140 3,771,540

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ตามทีแสดงไว้ 74,000 92,000 7,400 3,564,937 3,738,337

ผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชใีหมม่าใชเ้ป็นครงัแรก 5 - - - (5,769) (5,769)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 74,000 92,000 7,400 3,559,168 3,732,568

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - (142,094) (142,094)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 74,000 92,000 7,400 3,417,074 3,590,474

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 9 ถงึ 26 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 20 286,969 (233,976)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจา่ยเพอืซอือาคารและอุปกรณ์ (139,414) (321,276)

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (958) -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเครอืงจกัรและอุปกรณ์ 17,975 2,621

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (122,397) (318,655)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ดอกเบยีจา่ย (25,197) (23,354)

เงนิสดจา่ยสาํหรบัหนสีนิตามสญัญาเชา่ 14 (7,711) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 12 3,580,000 582,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 12 (3,050,000) -

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 (41,524) -

จา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ - (37,000)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 455,568 521,646

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ (ลดลง) สทุธิ 620,140 (30,985)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 354,072 198,978

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (27,248) (3,017)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 946,964 164,976

รายการทีไมใ่ช่เงินสด

เจา้หนคี่าซอือาคารและอุปกรณ์ 13 66,188 95,427

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 9 ถงึ 26 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

8



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 

 

9 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัและบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้  
 
50/9 หมู่ 3 ถนนพหลโยธนิ ก.ม. 36 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 
 
บรษิัทด ำเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกบักำรผลติและจดัจ ำหน่ำยยำงรถยนต์และยำงเครื่องบินส ำหรบัตลำดในประเทศและ 
เพื่อกำรส่งออก 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่7 สงิหำคม พ.ศ. 2563 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหวำ่งงวดท่ีรำยงำน 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดกำรระบำดของเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของโควิด-19”) ซึ่งเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 
จะส่งผลใหผ้ลประกอบกำรของไตรมำสทีส่องลดลงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเนื่องจำกควำมตอ้งกำรของตลำดทีล่ดลง ผลกระทบ
ดงักล่ำวท ำใหร้ำยได้จำกกำรขำยทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศในไตรมำสที่สองลดลง 41% เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมำส
เดยีวกนัในปีก่อน ผลประกอบกำรของธุรกจิยำงเครื่องบนิในไตรมำสทีส่องนัน้ไดร้บัผลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัจำกนโยบำย
ของรฐับำลในกำรจ ำกัดเที่ยวบินต่ำงๆ บริษัทได้ปิดโรงงำนและหยุดกระบวนกำรผลิตสินค้ำบำงส่วนเป็นกำรชัว่ครำว 
ในไตรมำสทีส่อง กำรปิดโรงงำนดงักล่ำวส่งผลกระทบทำงลบอย่ำงเป็นนัยส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในช่วงเวลำ
ดงักล่ำว บรษิัทได้ประเมินสถำนกำรณ์เพื่อให้มัน่ใจถึงควำมมัน่คงของธุรกิจและสถำนะทำงกำรเงินของบรษิัท รวมถึง 
ควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำรลูกค้ำ นอกจำกนัน้บริษัทได้ด ำเนินกำรลดค่ำใช้จ่ำยและชะลอกำรลงทุนโดยยังคง 
ใหค้วำมส ำคญักบักลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นส ำคญั 
 

3 เกณฑใ์นกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชไีทย ฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยทีจ่ดัท ำ  
ตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทย
เป็นหลกั 
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4 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีี่ใชใ้นกำร
จดัท ำงบกำรเงนิส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
4.1) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่มำถอืปฏบิตัแิละกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชใีนหมำยเหตุฯ 

ขอ้ 5 
4.2) กำรน ำขอ้ยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนำ 2019 (มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19) ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัช ี
มำถอืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัที ่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี้  
 
กำรกลบัรำยกำรสินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี 
 
บรษิทัเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอัมลูสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึง่เป็นสถำนกำรณ์ทีม่คีวำมไม่แน่นอน มำร่วมในกำรพจิำรณำ
ประมำณกำรควำมเพยีงพอของก ำไรทำงภำษทีีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคตเพื่อจะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได้
รอกำรตดับญัช ีแต่บรษิทัจะลดมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชลีง เมื่อเหน็ว่ำมคีวำมเป็นไปไม่ได้
ค่อนขำ้งแน่ทีจ่ะมกี ำไรทำงภำษใีนอนำคตพยีงพอเพื่อทีจ่ะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชดีงักล่ำว 
 
กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
บรษิทัเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถอืเป็นขอ้บ่งชีก้ำรดอ้ยค่ำ ในกำรพจิำรณำว่ำ
สนิทรพัยข์องบรษิทัอำจมกีำรดอ้ยค่ำหรอืไม่  
 

5 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหมม่ำถือปฏิบติัและกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
 

5.1 ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั 
 
บริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน (TAS 32 กำรแสดงรำยกำร
เครื่องมอืทำงกำรเงนิ, TFRS 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอืทำงกำรเงนิ และ TFRS 9 เครื่องมอืทำงกำรเงนิ) และ
ทีเ่กี่ยวกบัสญัญำเช่ำ (TFRS 16) มำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยบรษิทัรบัรูผ้ลกระทบสะสม
จำกกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรบัปรุงย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่  
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 และไม่ได้ท ำกำรปรบัปรุงยอ้นหลงังบกำรเงนิที่แสดงเปรยีบเทยีบส ำหรบัรอบระยะเวลำ
บญัชี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทำงที่สำมำรถกระท ำได้ตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบบัดงักล่ำว กล่ำวคอื บรษิทัไดท้ ำกำรปรบัปรุงรำยกำรและจดัประเภทรำยกำรใหม่ตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
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กำรปรบัปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิจำกกำรปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมำตรฐำนเรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 

 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

ตำมท่ีรำยงำนไว้เดิม 
ล้ำนบำท 

TAS 32 และ TFRS 9 
รำยกำรปรบัปรงุ 

และกำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่ 

ล้ำนบำท 

TFRS 16  
รำยกำรปรบัปรงุ

และกำรจดัประเภท 
รำยกำรใหม่ 

ล้ำนบำท 

ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 

ตำมท่ีปรบัปรุงใหม่ 
ล้ำนบำท 

     

สินทรพัยห์มุนเวียน     
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 692 (7) - 685 
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
สทิธกิำรใชส้นิทรพัย ์- สุทธ ิ - - 13 13 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้
  รอตดับญัช ี- สุทธ ิ 47 1 - 48 
     

รวมสินทรพัย ์ 6,302 (6) 13 6,309 
     

หน้ีสินหมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีถ่งึก ำหนด 
   ช ำระภำยในหนึ่งปี - สุทธ ิ - - 9 9 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
   ส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 
   หนึ่งปี - สุทธ ิ - 124 - 124 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - สุทธ ิ - - 4 4 
เงนิกูย้มืระยะยำว 
   จำกสถำบนักำรเงนิ - สุทธ ิ 664 (124) - 540 
     

รวมหน้ีสิน 2,564 - 13 2,577 
     

ส่วนของเจ้ำของ     
ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,565 (6) - 3,559 
     

รวมส่วนของเจ้ำของ 3,738 (6) - 3,732 
 

กำรเปลีย่นแปลงขำ้งตน้ไมม่ผีลกระทบทีม่นีัยส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมส่วนงำน 
 

รำยกำรปรบัปรุงขำ้งตน้สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
• ปรบัปรุงเพื่อรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นในก ำไรสะสม 
• รบัรูส้ทิธกิำรใชส้นิทรพัย์และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
• ปรบัปรุงสนิทรพัย/์หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัชจีำกรำยกำรปรบัปรุงขำ้งตน้ 
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ก) ผลกระทบจำกกำรปฏบิตัติำมกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ (TAS 32 
และ TFRS 9) 
 

บรษิทัไดน้ ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ฉบับนี้ เป็นรำยกำรปรับปรุงกับก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) กำรน ำกลุ่มมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่เกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่อวธิปีฏบิตัขิอง
บรษิทัทีเ่ป็นสำระส ำคญัในเรื่องต่อไปนี้ 
 

กำรดอ้ยค่ำ 
 

ขอ้ก ำหนดทำงบญัชใีหม่เกี่ยวกบักำรรบัรูร้ำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท ำให้บรษิทัต้องพจิำรณำและ
รับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ณ วันที่ร ับรู้เริ่มแรกและในรอบระยะเวลำบญัชีถัดไป  
ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัใชว้ธิกีำรอย่ำงง่ำยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ของลูกหนี้กำรคำ้สุทธจิำกภำษเีงนิไดจ้ ำนวน 6 ล้ำนบำท โดยรบัรูก้ำรปรบัปรุงเมื่อเริม่น ำมำตรฐำนมำใช้
ครัง้แรกในก ำไรสะสมตน้งวด 
 

ข) ผลกระทบจำกกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) 
 

บริษัทได้น ำ TFRS 16 มำถือปฏิบตัิโดยกำรรบัรู้หนี้สินตำมสญัญำเช่ำส ำหรบัสญัญำเช่ำที่ได้เคยถูก 
จดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญำเช่ำ ทัง้นี้ 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่น ำ TFRS 16 มำถือปฏบิตัดิงักล่ำวจะรบัรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิที่
จะต้องช ำระ คดิลดดว้ยอตัรำกู้ยมืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรำกู้ยมืส่วนเพิม่ถวัเฉลีย่
ถ่วงน ้ำหนักทีบ่รษิทัน ำมำใชใ้นกำรคดิลดดงักล่ำวคอืรอ้ยละ 4.44 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ล้ำนบำท 

  

ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีเ่ปิดเผย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 21 
หกั  สญัญำทีพ่จิำรณำเป็นสญัญำบรกิำร (2) 
หกั  สญัญำเช่ำระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง (3) 
หกั  สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีลูค่ำต ่ำทีร่บัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง (8) 
บวก  สทิธทิีจ่ะซื้อหรอืขยำยเวลำทีค่่อนขำ้งแน่ทีจ่ะมกีำรใชส้ทิธิ 6 
 14 
หกั  ผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ  
    ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (1) 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 13 
  

ประกอบดว้ย  
   หนี้สนิสญัญำเช่ำหมุนเวยีน 9 
   หนี้สนิสญัญำเช่ำไม่หมุนเวยีน 4 
 13 
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สทิธกิำรใชส้นิทรพัย์ทีร่บัรูน้ัน้เป็นกำรเช่ำสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 

 
ณ วนัท่ี 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
1 มกรำคม  
พ.ศ. 2563 
ล้ำนบำท 

  

อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 9 
ยำนพำหนะ 4 
รวมสทิธกิำรใชส้นิทรพัย์ 13 
 

ในกำรน ำ TFRS 16 มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกกบัสญัญำเช่ำทีบ่รษิทัมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
บรษิทัไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนดงันี้ 
• ใชอ้ตัรำคดิลดอตัรำเดยีวกบักลุ่มสญัญำเช่ำสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่ลีกัษณะคลำ้ยคลงึกนัอย่ำงสมเหตุสมผล 
• ถือว่ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่มีอำยุสัญญำเช่ำคงเหลือน้อยกว่ำ 12 เดือนนับจำกวันที่ 1 มกรำคม  

พ.ศ. 2563 เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้ 
• ไม่รวมตน้ทุนทำงตรงเริม่แรกในกำรวดัมลูค่ำสทิธกิำรใชส้นิทรพัย ์และ 
• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่รำบภำยหลงัในกำรก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ ในกรณีทีส่ญัญำใหส้ทิธเิลอืกขยำยอำยุ

สญัญำเช่ำหรอืยกเลกิสญัญำเช่ำ 
 

5.2 นโยบำยกำรบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจำกกำรน ำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินและมำตรฐำนเร่ืองสญัญำเช่ำมำถือปฏิบติั 

 

ก) เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัจดัประเภทสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิโดยแบ่งเป็นแต่ละประเภทดงันี้ 
• สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรอืขำดทุน (FVPL) หรอื

ดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย (Amortised cost) 
 

บรษิทัรบัรูส้นิทรพัยท์ำงกำรเงนิในวนัซื้อขำยดว้ยมูลค่ำยุตธิรรม บวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซึ่งเกีย่วขอ้ง
โดยตรงกบักำรไดม้ำซึ่งสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ ยกเวน้สนิทรพัย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไร
หรอืขำดทุน ซึง่บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนกำรท ำรำยกำรในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

กำรวดัมลูค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหนี้จะพจิำรณำจำกโมเดลธุรกจิ (Business model) ในกำรจดักำรสนิทรพัย์
ทำงกำรเงนิและจำกลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำ โดยจะจดัประเภทตำมลกัษณะกำรวดัมลูค่ำ ดงันี้ 
• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
• มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 
• มลูค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน (FVPL)  
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ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 สินทรัพย์ทำงกำรเงินของบริษัทวัดมูลด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 
เน่ืองจำกสนิทรพัยท์ีบ่รษิทัถอืไวเ้พื่อรบัช ำระกระแสเงนิสดตำมสญัญำทีม่ลีกัษณะของเงนิตน้และดอกเบี้ย 
(SPPI) หนี้สนิทำงกำรเงนิของบรษิทัวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 
ในกำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของสินทรพัย์ทำงกำรเงิน ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บริษัทต้อง
พิจำรณำและรบัรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยรวมกำรคำดกำรณ์เหตุกำร์ในอนำคต 
(Forward-looking) ของลูกหนี้กำรคำ้ ซึ่งวดัมูลค่ำดว้ยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยบรษิทัเลอืกใชว้ธิกีำร
อย่ำงงำ่ยในกำรพจิำรณำรบัรูผ้ลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 

 
ข) สญัญำเช่ำ 

 
บรษิทัมสีญัญำเช่ำบ้ำนพกั อุปกรณ์ และยำนพำหนะ โดยสญัญำเช่ำส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลำกำรเช่ำคงที่
จ ำนวน 1 ปี ถงึ 5 ปี โดยบำงสญัญำมเีงือ่นไขใหส้ำมำรถต่อสญัญำได ้
 
ก่อนปี พ.ศ. 2563 บรษิทัไดจ้ดัประเภทสญัญำเช่ำทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์เป็นสญัญำเช่ำประเภทสญัญำเช่ำ
กำรเงนิหรอืสญัญำเช่ำด ำเนินงำน โดยค่ำเช่ำที่จ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนสุทธจิำกเงนิจูงใจตำม
สญัญำเช่ำทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ (ถำ้ม)ี จะรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุนตำมวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บรษิทัรบัรูส้ญัญำเช่ำเมื่อบรษิทัสำมำรถเขำ้ถงึสนิทรพัยต์ำมสญัญำเชำ่
เป็นสทิธกิำรใชส้นิทรพัย์และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำทีช่ ำระจะปันส่วนเป็นกำรจ่ำยช ำระหนี้สนิ
และต้นทุนทำงกำรเงนิ โดยต้นทุนทำงกำรเงนิจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุนตลอดระยะเวลำสญัญำเช่ำดว้ย
อตัรำดอกเบีย้คงทีจ่ำกยอดหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีค่งเหลอือยู่ บรษิทัคดิค่ำเสื่อมรำคำสทิธกิำรใชส้นิทรพัย์
ตำมวธิเีสน้ตรงตำมอำยุทีส่ ัน้กว่ำระหว่ำงอำยุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลำกำรเช่ำ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำรบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ำยุตธิรรมของค่ำเช่ำ ซึง่ประกอบดว้ย 
• ค่ำเช่ำคงทีสุ่ทธดิว้ยเงนิจงูใจคำ้งรบั 
• ค่ำเช่ำผนัแปรทีอ่ำ้งองิจำกอตัรำหรอืดชันี 
• มลูค่ำทีค่ำดว่ำจะตอ้งจ่ำยจำกกำรรบัประกนัมลูค่ำคงเหลอื 
• รำคำสทิธเิลอืกซื้อหำกมคีวำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีบ่รษิทัจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่ำปรบัจำกกำรยกเลกิสญัญำ หำกอำยุของสญัญำเช่ำสะทอ้นถงึกำรทีบ่รษิทัคำดว่ำจะยกเลกิสญัญำนัน้ 
 
บรษิัทคดิลดค่ำเช่ำจ่ำยขำ้งต้นด้วยอตัรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสญัญำ หำกไม่สำมำรถหำอตัรำดอกเบี้ย
โดยนัยไดบ้รษิทัจะคดิลดดว้ยอตัรำกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่ำ ซึง่กค็อือตัรำทีส่ะทอ้นถงึกำรกูย้มืเพื่อใหไ้ด้มำ
ซึง่สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำใกลเ้คยีงกนั ในสภำวะเศรษฐกจิ อำยุสญัญำ และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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สทิธกิำรใชส้นิทรพัย์จะรบัรูด้ว้ยตน้ทุนของรำยกำร ซึง่ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปนี้ 
• จ ำนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 
• ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ดช้ ำระก่อนเริม่หรอื ณ วนัท ำสญัญำ สุทธจิำกเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตำมสญัญำเช่ำ  
• ตน้ทุนทำงตรงเริม่แรก และ 
• ตน้ทุนกำรปรบัสภำพสนิทรพัย ์ 
 

ค่ำเช่ำทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำระยะสัน้และสญัญำเชำ่สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่ำต ่ำจะรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวธิเีสน้ตรง 
สญัญำเช่ำระยะสัน้คอืสญัญำเช่ำทีม่อีำยุสญัญำเช่ำน้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ทีม่มีูลค่ำต ่ำ
ประกอบดว้ยอุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ส ำนักงำนขนำดเลก็ 

 

6 กำรประมำณกำร 
 

ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผู้บรหิำรต้องใช้ดุลยพนิิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมติที่มผีลกระทบ 
ต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจจะ
แตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
 

7 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 

ส่วนงำนทำงธุรกิจของบรษิัทประกอบด้วยกำรผลติและจ ำหน่ำยยำงรถยนต์และยำงเครื่องบนิ บรษิัทมฐีำนกำรผลติ  
ในประเทศไทยโดยแยกส่วนงำนธุรกจิตำมตลำดกำรจ ำหน่ำยเป็นแบบตลำดในประเทศและตลำดต่ำงประเทศ กำรขำย
ส่งออกต่ำงประเทศเป็นกำรขำยใหบ้รษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัและกำรขำยภำยในประเทศเป็นกำรขำยใหบ้รษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 
ผูบ้รหิำรเชื่อว่ำไม่มคีวำมแตกต่ำงอย่ำงมสีำระส ำคญัระหว่ำงกำรเสนอรำยงำนตำมส่วนงำนธุรกจิหรอืส่วนงำนทำงภูมศิำสตร์
ในกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทในอดตีและกำรใช้ดุลยพนิิจเกี่ยวกบับรษิัท ดงันัน้ บริษัทจงึเสนอขอ้มูล 
ทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนทำงภูมศิำสตร์ที่ใชเ้กณฑ์สถำนที่ตัง้ของตลำดเพยีงรูปแบบเดยีว ขอ้มูลทำงกำรเงนิ
จ ำแนกตำมส่วนงำนนี้ไดถู้กน ำเสนอต่อกรรมกำรผูจ้ดักำรส ำหรบักำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัโดยพจิำรณำ
จำกก ำไรก่อนหกัภำษเีงนิได ้
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 กำรขำย

ภำยในประเทศ 
กำรขำยส่งออก 

ต่ำงประเทศ 
 

รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563    
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง 609 880 1,489 
ก ำไรขัน้ตน้ตำมส่วนงำน 66 81 147 
(ค่ำใชจ้่ำย)/รำยไดอ้ื่นทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได ้- สุทธ ิ   (290) 
    

ขำดทุนก่อนหกัภำษเีงนิได ้   (143) 
    

จงัหวะกำรรบัรู้รำยได้    
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 609 880 1,489 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 กำรขำย

ภำยในประเทศ 
กำรขำยส่งออก 

ต่ำงประเทศ 
 

รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2562    
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง 660 1,152 1,812 
ก ำไรขัน้ตน้ตำมส่วนงำน 94 125 219 
(ค่ำใชจ้่ำย)/รำยไดอ้ื่นทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได ้- สุทธ ิ   (284) 
    

ขำดทุนก่อนหกัภำษเีงนิได ้   (65) 
    

จงัหวะกำรรบัรู้รำยได้    
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 660 1,152 1,812 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 
ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัมรีำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั
จ ำนวนสองรำย เป็นจ ำนวนเงนิ 526 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 35 ของรำยได้รวม (30 มถิุนำยน พ.ศ. 2562 จ ำนวน  
685 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 38 ของรำยไดร้วม) 
 

8 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 169 220 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้กำรคำ้ (18) (16) 
ลูกหนี้กำรคำ้ – กจิกำรอื่น - สุทธ ิ 151 204 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 18) 125 343 
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 18) 26 119 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 10 6 
เงนิทดรองจ่ำย 6 6 
ลูกหนี้อื่น 3 13 
รวมลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 321 691 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น แยกตำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 139 184 
เกนิก ำหนดช ำระ   
   ไม่เกนิ 3 เดอืน 13 18 
   3 - 12 เดอืน 13 4 
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน 4 14 
 169 220 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้กำรคำ้ (18) (16) 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น - สุทธ ิ 151 204 
 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั แยกตำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 106 321 
เกนิก ำหนดช ำระไม่เกนิ 3 เดอืน 19 22 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 125 343 
 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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9 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
วตัถุดบิ 257 196 
สนิคำ้ระหว่ำงผลติ 47 72 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 522 405 
อะไหล ่ 191 222 
สนิคำ้ระหว่ำงทำง 88 108 
 1,105 1,003 
หกั  ค่ำเผื่อสนิคำ้ลำ้สมยั - เคลื่อนไหวชำ้ (27) (29) 
 ค่ำเผื่อสนิคำ้ทีม่รีำคำทุนสงูกว่ำมลูค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บั  (2) (3) 
รวมสนิคำ้คงเหลอื - สุทธ ิ 1,076 971 
 

10 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ 
 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 ล้ำนบำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด สุทธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 4,038 
ซื้อสนิทรพัย ์ 138 
กำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (18) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (1) 
ค่ำเผื่อดอ้ยค่ำสนิทรพัย ์ (5) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (157) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 3,995 
 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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11 สิทธิกำรใช้สินทรพัย ์- สุทธิ 
 
ณ วนัท่ี (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 มิถนุำยน 

พ.ศ. 2563 
ล้ำนบำท 

31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 
ล้ำนบำท 

   
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 82 - 
ยำนพำหนะ 4 - 
รวมสทิธกิำรใชส้นิทรพัย ์- สุทธ ิ 86 - 
 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรบัสทิธกิำรใช้สนิทรพัย์ของอำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร และยำนพำหนะ ส ำหรบังวดหกเดอืน
สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 มจี ำนวน 7 ลำ้นบำท 
 

12 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิในระหว่ำงงวดสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 ล้ำนบำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 630 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด 3,580 
จ่ำยช ำระระหว่ำงงวด (3,050) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 1,160 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 2.33 ถงึรอ้ยละ 2.48 ต่อปี 
(ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 2.58 ต่อปี) เงนิกูย้มืดงักล่ำวและดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้งจะถงึก ำหนดช ำระภำยใน
เดอืนกรกฎำคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิน้ีไม่มกีำรค ้ำประกนั 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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13 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 365 567 
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตฯุ ขอ้ 18) 83 79 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 18) 146 64 
เจำ้หนี้ค่ำซื้อทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - กจิกำรอื่น 48 60 
เจำ้หนี้ค่ำซื้อทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตฯุ ขอ้ 18) 18 11 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 148 160 
รวมเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 808 941 
 

14 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิ 
 
จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำในอนำคต มดีงันี้ 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท 
  
จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเช่ำ 110 
หกั  ค่ำใช่จ่ำยทำงกำรเงนิในอนำคต (24) 
มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 86 
หกั  ส่วนทีค่รบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (19) 
ส่วนทีค่รบก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 1 ปี 67 
 
กระแสเงนิสดจ่ำยออกไปส ำหรบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำของบรษิทั ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 
มจี ำนวน 8 ลำ้นบำท 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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15 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในระหว่ำงงวดสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 ล้ำนบำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 664 
จ่ำยช ำระระหว่ำงงวด (41) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ 7 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 630 
 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิมดีงัต่อไปนี้ 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ครบก ำหนดภำยในไม่เกนิ 1 ปี 168 124 
ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 462 540 
 630 664 
 

วงเงินกู้ยืม  
 
ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิัทมวีงเงนิสนิเชื่อประเภทเงนิเบกิเกินบญัช ีและวงเงนิกู้ยมืกบัสถำบนักำรเงนิ 
ทีย่งัไม่ไดใ้ชจ้ ำนวน 830 ลำ้นบำท และ 0.11 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 660 ลำ้นบำท 
และ 0.11 ลำ้นเหรยีญสหรฐัฯ) 
 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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16 ภำษีเงินได้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
กำรปรบัปรุงจำกปีก่อน 3 (1) 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 10 (13) 
 13 (14) 
 
อตัรำภำษีเงนิได้นิตบิุคคลถวัเฉลี่ยส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 คอืร้อยละ 9.73 (พ.ศ. 2562  
รอ้ยละ 21.26) กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวเกิดจำกขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้บนัทกึเป็นสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี
และก ำไรทีไ่ดร้บัยกเวน้ส ำหรบักำรส่งเสรมิกำรลงทุน 
 

17 ขำดทุนต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 
 
ขำดทุนต่อหุน้ค ำนวณโดยกำรหำรขำดทุนส ำหรบังวดส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก
ตำมจ ำนวนหุน้ทีอ่อกอยู่ในระหว่ำงงวด 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
   
ขำดทุนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ (ลำ้นบำท) (143) (51) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีช่ ำระ   
   และออกจ ำหน่ำยแลว้ (หุน้) 7,400,000 7,400,000 
ขำดทุนต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) (19.30) (6.89) 
 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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18 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บริษัทถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึ่งจดทะเบียนและตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกำ 
บรษิัทใหญ่ดงักล่ำวถอืหุน้ในบรษิัทคดิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 66.79 ของจ ำนวนหุน้ของบรษิทัที่ออกจ ำหน่ำย จ ำนวนหุน้ 
ทีเ่หลอืกระจำยถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

ก) กำรขำยสินค้ำ 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง   
   บรษิทัใหญ ่ 184 281 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิกำรทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 696 871 
 880 1,152 
   
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิทรพัยแ์ละอะไหล ่   
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิกำรทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 5 4 

 
ข) กำรซื้อสินค้ำและบริกำร 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
กำรซื้อวตัถุดบิและสนิคำ้ส ำเรจ็รปู   
   บรษิทัใหญ่ 72 114 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    
      - กจิกำรทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 168 147 
 240 261 
   
กำรซื้อเครื่องจกัรและอะไหล่   
   บรษิทัใหญ่ 21 28 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    
      - กจิกำรทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 18 66 
 39 94 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ค่ำสทิธทิำงกำรคำ้   
   บรษิทัใหญ่ 61 78 
   
ค่ำบรกิำรทำงดำ้นเทคนิคกำรผลติ   
   บรษิทัใหญ่ 14 19 
   
ค่ำบรหิำรจดักำร   
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    
      - กจิกำรทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 84 79 

 
ค) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซื้อสินค้ำและบริกำร และค่ำซื้ออำคำรและอปุกรณ์ 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ ่ 37 59 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิกำรทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 88 284 
 125 343 
   
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ ่ 2 39 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิกำรทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 24 80 
 26 119 
   
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ ่ 34 55 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิกำรทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 49 24 
 83 79 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ ่ 23 39 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิกำรทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 123 25 
 146 64 
   

เจำ้หนี้ค่ำซื้อ อำคำรและอุปกรณ์   
   บรษิทัใหญ ่ 14 3 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิกำรทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 4 8 
 18 11 

 

ง) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคญั 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 13 21 
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ - 2 
 13 23 
 

19 ภำระผกูพนั 
 

กำรค ำ้ประกนักบัธนำคำร 
 

ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิัทมภีำระผูกพนัจำกกำรค ้ำประกนักบัธนำคำรเป็นจ ำนวนเงนิ  23.9 ล้ำนบำท  
และ10,000 เหรยีญสหรฐัฯ (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 23.9 ลำ้นบำท และจ ำนวน 10,000 เหรยีญสหรฐัฯ) 
 

นอกจำกนี้ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2562 บรษิทัไดร้บัเงนิภำษมีลูค่ำเพิม่ทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบโดยสรรพำกรเป็นจ ำนวนเงนิ 
139 ล้ำนบำท เพื่อใหไ้ดร้บัเงนิคนืภำษีมลูค่ำเพิม่ก่อนตรวจสอบแล้วเสรจ็ โดยบรษิทัแม่ไดใ้หธ้นำคำรพำณิชยแ์ห่งหนึ่ง
ในประเทศไทยออกหนังสือค ้ำประกันให้กรมสรรพำกรจ ำนวน 139 ล้ำนบำทเพื่อค ้ำประกันเงินภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
ก่อนตรวจสอบแลว้เสรจ็ 
 

ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัมภีำระผกูพนัดำ้นกำรลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ์ เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิน้  
224 ลำ้นบำท (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 102 ลำ้นบำท)  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน พ.ศ. 2563 
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20 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
 
กำรกระทบยอดขำดทุนก่อนหกัภำษเีงนิไดใ้หเ้ป็นกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนมดีงัต่อไปนี้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 30 มิถนุำยน 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562  
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ขำดทุนก่อนหกัภำษเีงนิได ้ (130) (65) 
รำยกำรปรบัปรุง   
   (กลบัรำยกำร) ค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้กำรคำ้  (6) 6 
   กลบัรำยกำรค่ำเผื่อมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัของสนิคำ้คงเหลอื  (2) (2) 
   ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตฯุ ขอ้ 10 และ 11) 164 152 
   ขำดทุน(ก ำไร)จำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 1 (3) 
   ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ   
      (หมำยเหตฯุ ขอ้ 10) 1 - 
   ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสนิทรพัย ์(หมำยเหตุฯ ขอ้ 10) 5 - 
   รำยไดด้อกเบีย้ - (1) 
   ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 24 24 
   ขำดทุน(ก ำไร)จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ 32 (2) 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 20 48 
   กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน   
      - ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ 362 (107) 
      - สนิคำ้คงเหลอื (103) (133) 
      - ภำษมีลูค่ำเพิม่รอขอคนื 83 (46) 
      - สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (1) - 
      - สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น (2) - 
      - เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (122) (47) 
      - ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยคำ้งจ่ำย (13) (11) 
      - หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (1) (2) 
      - จ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (23) (38) 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 289 (227) 
   ดอกเบีย้รบั - 1 
   จ่ำยภำษเีงนิได ้ (2) (8) 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด ำเนินงำน 287 (234) 
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