
 

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการของบรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจ้าได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลของบรษิัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สําหรบังวด

สามเดอืนและเก้าเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ รวมถงึงบกระแสเงนิสดสาํหรบั

งวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการ

เป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เรื่อง  

การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม

บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบด้านการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น 

การสอบทานน้ีมขีอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่า

จะพบเรื่องที่มนัียสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจ้าจงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มูล 

ทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 



 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 4.2 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกีย่วกบั

การนําขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบตัิสําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุด

ภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้น้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ได้

เปลีย่นแปลงไปเน่ืองจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตน้ี 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

ชยัศิริ  เรืองฤทธ์ิชยั 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4526 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 601,531 354,072

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 8 567,617 691,479

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 9 932,292 971,073

ภาษีมลูคา่เพมิรอขอคนืภายในหนึงปี 49,612 148,009

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 5,770 5,891

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,156,822 2,170,524

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 4,078,649 4,038,433

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 11 95,518 -

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 1,052 294

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 43,669 46,877

ภาษีมลูคา่เพมิรอขอคนื 36,597 36,613

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 9,427 9,561

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 4,264,912 4,131,778

รวมสินทรพัย์ 6,421,734 6,302,302

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

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 12 1,005,000 630,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 13 888,878 940,953

หนีสนิตามสญัญาเช่าทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - สุทธิ 14 20,810 -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทถีงึกําหนด

ชําระภายในหนึงปี - สุทธิ 15 169,906 124,571

ภาษีเงนิไดห้กั ณ ทจีา่ยคา้งจา่ย 7,248 18,674

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 4,751 4,734

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,096,593 1,718,932

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 14 76,495 -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 15 424,764 539,808

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 303,526 305,225

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 804,785 845,033

รวมหนีสิน 2,901,378 2,563,965

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

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

ทุนทอีอกจาํหน่ายและชําระเตม็มลูคา่แลว้

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

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 92,000 92,000

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 7,400 7,400

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,346,956 3,564,937

รวมส่วนของเจ้าของ 3,520,356 3,738,337

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 6,421,734 6,302,302

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

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทเีกยีวขอ้ง 7 903,497 966,079 2,392,238 2,777,833

ตน้ทุนขายและบรกิารทเีกยีวขอ้ง (834,129) (911,872) (2,176,247) (2,504,893)

กาํไร(ขาดทุน)ขนัต้น 69,368 54,207 215,991 272,940

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (90,912) (89,237) (278,318) (279,899)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (42,234) (42,708) (129,196) (129,303)

รายไดอ้นื 2,767 2,396 5,278 10,275

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่

   ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (7,365) - (2,385)          -

กําไรจากอตัราแลกเปลยีน - สุทธิ 3,001 1,573 17,066 11,131

ขาดทุนก่อนหกัต้นทุนทางการเงิน

และภาษีเงินได้ (65,375) (73,769) (171,564) (114,856)

ตน้ทุนทางการเงนิ (12,384) (11,378) (36,332) (35,063)

ขาดทุนก่อนหกัภาษีเงินได้ (77,759) (85,147) (207,896) (149,919)

ภาษีเงนิได้ 16 5,867 14,095 (6,799) 27,867

ขาดทุนสทุธิสาํหรบังวด (71,892) (71,052) (214,695) (122,052)

ขาดทุนต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) 17

ขาดทุนสุทธสิาํหรบังวด (9.72) (9.60) (29.01) (16.49)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 9 ถงึ 26 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

สินสดุวนัที สินสดุวนัที

 สาํหรบังวดสามเดือน สาํหรบังวดเก้าเดือน
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ขาดทุนสุทธิสาํหรบังวด (71,892) (71,052) (214,695) (122,052)

กาํไรเบด็เสรจ็อืน

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน - สุทธจิากภาษี 1,774 - 2,483 -

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (70,118) (71,052) (212,212) (122,052)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 9 ถงึ 26 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

สินสุดวนัที สินสุดวนัที

สาํหรบังวดสามเดือน  สาํหรบังวดเก้าเดือน
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 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

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

เงนิปันผลจา่ย - - - (37,000) (37,000)

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

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

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (212,212) (212,212)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 74,000 92,000 7,400 3,346,956 3,520,356

กาํไรสะสม

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

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 20 210,156 (210,505)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพอืซอือาคารและอุปกรณ์ (232,413) (427,716)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (958) -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเครอืงจกัรและอุปกรณ์ 10,319 2,621

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (223,052) (425,095)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ดอกเบยีจา่ย (31,239) (34,558)

เงนิสดจ่ายสาํหรบัหนีสนิตามสญัญาเช่า (16,581) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 12 6,505,000 6,359,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 12 (6,130,000) (5,627,000)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 (80,639) -

จา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ - (37,000)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 246,541 660,442

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสทุธิ 233,645 24,842

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 354,072 198,978

กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 13,814 (827)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 601,531 222,993

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีคา่ซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 13 151,920 60,583

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 9 ถงึ 26 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

8
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดัและบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงัน้ี 

 

50/9 หมู ่3 ถนนพหลโยธนิ ก.ม. 36 ตําบลคลองหน่ึง อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

 

บรษิัทดําเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกบัการผลติและจดัจําหน่ายยางรถยนต์และยางเครื่องบินสําหรบัตลาดในประเทศและ 

เพื่อการส่งออก 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหวา่งงวดท่ีรายงาน 

 

เน่ืองด้วยสถานการณ์ปัจจุบนัที่ธุรกิจยางรถยนต์มแีนวโน้มที่จะปรบัตวัดีขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว ทําให้ผลกระทบต่อ 

ความต้องการในธุรกจิรถยนต์รวมถงึธุรกจิยางรถยนต์ของบรษิทันัน้ยงัอยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดแ้ละยงัสามารถทีจ่ะปรบัตวั

ไดด้ขี ึน้อย่างต่อเน่ือง ในระหว่างไตรมาสที ่3 ของปีน้ี ธุรกจิยางรถยนต์สามารถทีจ่ะฟ้ืนตวัจากสภาพธุรกจิทีซ่บเซาทีผ่่านมา

ได้อย่างเกินความคาดหมาย โดยจํานวนการผลติยางรถยนต์ในไตรมาส 3 ปีน้ีนัน้เพิม่ขึ้นถึง 33% เมื่อเปรยีบเทยีบกับ 

ไตรมาสเดยีวกนัในปีก่อน ในส่วนของธุรกจิยางเครื่องบนิสําหรบัไตรมาสที ่3 และ 9 เดอืนแรกของปี ยงัคงไดร้บัผลกระทบ

อย่างมากจากสภาพเศรษฐกจิทีซ่บเซาจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19ทีย่งัคงต่อเน่ืองมาจนถงึปัจจุบนั การผลติ

ยางเครื่องบนิใน ไตรมาส 3 นัน้ลดลงถงึ 63% เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาส 3 ของปีก่อน บรษิทัยงัคงมมีาตรการอย่างตอ่เน่ือง

ในการป้องกนัโควดิ-19 ทีม่ผีลต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของพนักงาน ลูกคา้ และชุมชน โดยใหค้วามสําคญัเป็นอนัดบัแรก

อย่างเสมอมา บริษัทมีเป้าหมายที่จะลดผลกระทบทางการเงินทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อรกัษาธุรกิจให้สามารถ

ดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ืองและมีสภาพคล่องด้วยมาตรการสํารองเงิน รวมถึงการจดัการต้นทุนและการบรหิารเงินทุน

หมุนเวยีนอย่างมปีระสทิธภิาพจนกว่าธุรกจิยานยนตแ์ละยางจะฟ้ืนตวัจนกลบัเขา้สู่ภาวะปกต ิ

 

3 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 

และขอ้กําหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยทีจ่ดัทํา 

ตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย

เป็นหลกั 
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4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการ

จดัทาํงบการเงนิสาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปน้ี 

 

4.1) การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่มาถอืปฏบิตัแิละการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชใีนหมายเหตุฯ 

ขอ้ 5 

4.2) การนําขอ้ยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

มาถอืปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที่  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปน้ี  

 

การกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี 

 

บรษิทัเลอืกทีจ่ะไม่นําขอัมูลสถานการณ์ COVID-19 ซึง่เป็นสถานการณ์ทีม่คีวามไม่แน่นอน มาร่วมในการพจิารณา

ประมาณการความเพยีงพอของกําไรทางภาษทีีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตเพื่อจะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้

รอการตดับญัช ีแต่บรษิทัจะลดมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชลีง เมื่อเหน็ว่ามคีวามเป็นไปไม่ได้

ค่อนขา้งแน่ทีจ่ะมกํีาไรทางภาษใีนอนาคตพยีงพอเพื่อทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชดีงักล่าว 

 

การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 

บรษิทัเลอืกทีจ่ะไม่นําขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บ่งชีก้ารดอ้ยค่า ในการพจิารณาว่า

สนิทรพัยข์องบรษิทัอาจมกีารดอ้ยค่าหรอืไม่  

 

5 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมม่าถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

5.1 ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 

 

บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32 การแสดงรายการ

เครื่องมอืทางการเงนิ, TFRS 7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ และ TFRS 9 เครื่องมอืทางการเงนิ) และ

ทีเ่กี่ยวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) มาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยบรษิทัรบัรูผ้ลกระทบสะสม

จากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวเป็นรายการปรบัปรุงย้อนหลงัตัง้แต่วันที่  

1 มกราคม พ.ศ. 2563 และไม่ได้ทําการปรบัปรุงย้อนหลงังบการเงนิที่แสดงเปรยีบเทยีบสําหรบัรอบระยะเวลา

บัญชี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัดงักล่าว กล่าวคอื บรษิทัไดท้าํการปรบัปรุงรายการและจดัประเภทรายการใหม่ตามขอ้กําหนดของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 
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การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TAS 32 และ TFRS 9) และมาตรฐานเรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงัน้ี 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

ล้านบาท 

TAS 32 และ TFRS 9 

รายการปรบัปรงุ 

และการจดัประเภท

รายการใหม่ 

ล้านบาท 

TFRS 16  

รายการปรบัปรงุ

และการจดัประเภท 

รายการใหม่ 

ล้านบาท 

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

ตามท่ีปรบัปรุงใหม่ 

ล้านบาท 

     

สินทรพัยห์มุนเวียน     

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 692 (7) - 685 
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

สทิธกิารใชส้นิทรพัย ์- สุทธ ิ - - 13 13 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิได ้

  รอตดับญัช ี- สุทธ ิ 47 1 - 48 
     

รวมสินทรพัย ์ 6,302 (6) 13 6,309 
     

หน้ีสินหมุนเวยีน     

หนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึกําหนด 

   ชําระภายในหนึ่งปี - สุทธ ิ - - 9 9 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

   ส่วนทีถ่งึกําหนดชําระภายใน 

   หนึ่งปี - สุทธ ิ - 124 - 124 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ - - 4 4 

เงนิกูย้มืระยะยาว 

   จากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ 664 (124) - 540 
     

รวมหน้ีสิน 2,564 - 13 2,577 
     

ส่วนของเจ้าของ     

กําไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,565 (6) - 3,559 
     

รวมส่วนของเจ้าของ 3,738 (6) - 3,732 
 

การเปลีย่นแปลงขา้งตน้ไมม่ผีลกระทบทีม่นัียสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูตามส่วนงาน 
 

รายการปรบัปรุงขา้งตน้สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

• ปรบัปรุงเพื่อรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นในกําไรสะสม 

• รบัรูส้ทิธกิารใชส้นิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

• ปรบัปรุงสนิทรพัย/์หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชจีากรายการปรบัปรุงขา้งตน้  
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ก) ผลกระทบจากการปฏบิตัติามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TAS 32 

และ TFRS 9) 
 

บรษิทัไดนํ้ากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิมาถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบับน้ีเป็นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) การนํากลุ่มมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่เกี่ยวกับเครื่องมอืทางการเงินมาถือปฏิบตัิมผีลกระทบต่อวธิปีฏิบตั ิ

ของบรษิทัทีเ่ป็นสาระสาํคญัในเรือ่งต่อไปน้ี 
 

การดอ้ยค่า 
 

ขอ้กําหนดทางบญัชใีหม่เกี่ยวกบัการรบัรูร้ายการขาดทุนจากการด้อยค่าทําให้บรษิทัต้องพจิารณาและ

รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ร ับรู้เริ่มแรกและในรอบระยะเวลาบญัชีถัดไป  

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิทัใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของลูกหน้ีการคา้สุทธจิากภาษเีงนิไดจ้าํนวน 6 ล้านบาท โดยรบัรูก้ารปรบัปรุงเมื่อเริม่นํามาตรฐานมาใช้

ครัง้แรกในกําไรสะสมตน้งวด 
 

ข) ผลกระทบจากการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) 
 

บริษัทได้นํา TFRS 16 มาถือปฏิบตัิโดยการรบัรู้หน้ีสินตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าที่ได้เคยถูก 

จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญาเช่า ทัง้น้ี 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที่นํา TFRS 16 มาถือปฏิบตัิดงักล่าวจะรบัรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสิน 

ทีจ่ะตอ้งชาํระ คดิลดดว้ยอตัรากูย้มืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรากูย้มืส่วนเพิม่ถวัเฉลี่ย

ถ่วงน้ําหนักทีบ่รษิทันํามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าวคอืรอ้ยละ 4.44 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ล้านบาท 
  

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงานทีเ่ปิดเผย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 21 

หกั  สญัญาทีพ่จิารณาเป็นสญัญาบรกิาร (2) 

หกั  สญัญาเช่าระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง (3) 

หกั  สญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าตํ่าทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง (8) 

บวก  สทิธทิีจ่ะซื้อหรอืขยายเวลาทีค่่อนขา้งแน่ทีจ่ะมกีารใชส้ทิธ ิ 6 

 14 

หกั  ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า  

    ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (1) 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 13 
  

ประกอบดว้ย  

   หน้ีสนิสญัญาเช่าหมุนเวยีน 9 

   หน้ีสนิสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 4 
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สทิธกิารใชส้นิทรพัยท์ีร่บัรูนั้น้เป็นการเช่าสนิทรพัยด์งัต่อไปน้ี 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 

ล้านบาท 
  

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 9 

ยานพาหนะ 4 

รวมสทิธกิารใชส้นิทรพัย ์ 13 
 

ในการนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกกบัสญัญาเช่าทีบ่รษิทัมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

บรษิทัไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อนปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงัน้ี 

• ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวกบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัยอ์า้งองิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอย่างสมเหตุสมผล 

• ถือว่าสัญญาเช่าดําเนินงานที่มีอายุสัญญาเช่าคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 

• ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเริม่แรกในการวดัมลูค่าสทิธกิารใชส้นิทรพัย ์และ 

• ใชข้อ้เทจ็จรงิทีท่ราบภายหลงัในการกําหนดอายุสญัญาเช่า ในกรณีทีส่ญัญาใหส้ทิธเิลอืกขยายอายุ

สญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า 
 

5.2 นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเคร่ืองมือ

ทางการเงินและมาตรฐานเร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั 
 

ก) เครื่องมอืทางการเงนิ 
 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิทัจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิโดยแบง่เป็นแต่ละประเภทดงัน้ี 
 

• สนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) หรอื

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

• สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจาํหน่าย (Amortised cost) 
 

บรษิทัรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิในวนัซื้อขายดว้ยมูลค่ายุตธิรรม บวกดว้ยตน้ทุนการทํารายการซึ่งเกีย่วขอ้ง

โดยตรงกบัการไดม้าซึ่งสนิทรพัย์ทางการเงนิ ยกเวน้สนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไร

หรอืขาดทุน ซึง่บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนการทาํรายการในกําไรหรอืขาดทุน 
 

การวดัมลูค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีจะพจิารณาจากโมเดลธุรกจิ (Business model) ในการจดัการสนิทรพัย์

ทางการเงนิและจากลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา โดยจะจดัประเภทตามลกัษณะการวดัมลูค่า ดงัน้ี 
 

• ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

• มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) 

• มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL)  
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ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 สินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทวัดมูลด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 

เน่ืองจากสนิทรพัยท์ีบ่รษิทัถอืไวเ้พื่อรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญาทีม่ลีกัษณะของเงนิตน้และดอกเบี้ย 

(SPPI) หน้ีสนิทางการเงนิของบรษิทัวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

ในการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรพัย์ทางการเงิน ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทต้อง

พิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยรวมการคาดการณ์เหตุการ์ในอนาคต 

(Forward-looking) ของลูกหน้ีการคา้ ซึ่งวดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่าย โดยบรษิทัเลอืกใชว้ธิกีาร

อย่างงา่ยในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ข) สญัญาเช่า 

 

บรษิทัมสีญัญาเช่าบ้านพกั อุปกรณ์ และยานพาหนะ โดยสญัญาเช่าส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาการเช่าคงที่

จาํนวน 1 ปี ถงึ 5 ปี โดยบางสญัญามเีงือ่นไขใหส้ามารถต่อสญัญาได ้

 

ก่อนปี พ.ศ. 2563 บรษิทัไดจ้ดัประเภทสญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์เป็นสญัญาเช่าประเภทสญัญาเช่า

การเงินหรือสญัญาเช่าดําเนินงาน โดยค่าเช่าที่จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานสุทธิจากเงินจูงใจ 

ตามสญัญาเช่าทีไ่ดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า (ถา้ม)ี จะรบัรูใ้นงบกําไรขาดทุนตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 บรษิทัรบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อบรษิทัสามารถเขา้ถงึสนิทรพัยต์ามสญัญาเชา่

เป็นสทิธกิารใชส้นิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าทีช่ําระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชําระหน้ีสนิ

และต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงินจะรบัรู้ในกําไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่า 

ด้วยอตัราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหน้ีสนิตามสญัญาเช่าทีค่งเหลอือยู่ บรษิัทคดิค่าเสื่อมราคาสทิธกิารใช้

สนิทรพัยต์ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของค่าเช่า ซึง่ประกอบดว้ย 

 

• ค่าเช่าคงทีสุ่ทธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 

• ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี 

• มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

• ราคาสทิธเิลอืกซือ้หากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีบ่รษิทัจะใชส้ทิธ ิและ 

• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีบ่รษิทัคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน้ 

 

บรษิทัคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นด้วยอตัราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี้ย

โดยนัยไดบ้รษิทัจะคดิลดดว้ยอตัรากูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึง่กค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกูย้มืเพื่อใหไ้ดม้า

ซึง่สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
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สทิธกิารใชส้นิทรพัยจ์ะรบัรูด้ว้ยตน้ทุนของรายการ ซึง่ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

• จาํนวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 

• ค่าใชจ้่ายทีไ่ดช้าํระก่อนเริม่หรอื ณ วนัทาํสญัญา สุทธจิากเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  

• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก และ 

• ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 
 

ค่าเช่าทีจ่่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเชา่สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าตํ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง 

สญัญาเช่าระยะสัน้คอืสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัย์ทีม่มีูลค่าตํ่า

ประกอบดว้ยอุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์สาํนักงานขนาดเลก็ 
 

6 การประมาณการ 
 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมติที่มผีลกระทบ 

ต่อการนํานโยบายการบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะ

แตกต่างจากการประมาณการ 
 

7 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 
 

ส่วนงานทางธุรกิจของบรษิัทประกอบด้วยการผลติและจําหน่ายยางรถยนต์และยางเครื่องบนิ บรษิัทมฐีานการผลติ 

ในประเทศไทยโดยแยกส่วนงานธุรกจิตามตลาดการจาํหน่ายเป็นแบบตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ การขาย

ส่งออกต่างประเทศเป็นการขายใหบ้รษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัและการขายภายในประเทศเป็นการขายใหบ้รษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 

ผูบ้รหิารเชื่อว่าไม่มคีวามแตกต่างอย่างมสีาระสาํคญัระหว่างการเสนอรายงานตามส่วนงานธุรกจิหรอืส่วนงานทางภูมศิาสตร์

ในการประเมนิผลการดําเนินงานของบรษิัทในอดตีและการใช้ดุลยพนิิจเกี่ยวกบับรษิัท ดงันัน้ บรษิัทจงึเสนอขอ้มูล 

ทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานทางภูมศิาสตร์ที่ใชเ้กณฑ์สถานที่ตัง้ของตลาดเพยีงรูปแบบเดยีว ขอ้มูลทางการเงนิ

จาํแนกตามส่วนงานน้ีไดถู้กนําเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการสาํหรบัการประเมนิผลการดาํเนินงานของบรษิทัโดยพจิารณา

จากกําไรก่อนหกัภาษเีงนิได ้

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 การขาย

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563    

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 1,033 1,359 2,392 

กําไรขัน้ตน้ตามส่วนงาน 133 83 216 

(ค่าใชจ้่าย)/รายไดอ้ื่นทีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธ ิ   (424) 
    

ขาดทุนก่อนหกัภาษเีงนิได ้   (208) 
    

จงัหวะการรบัรู้รายได้    

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 1,033 1,359 2,392 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 

16 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 การขาย

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

    

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562    

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 1,044 1,734 2,778 

กําไรขัน้ตน้ตามส่วนงาน 129 144 273 

(ค่าใชจ้่าย)/รายไดอ้ื่นทีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธ ิ   (423) 

ขาดทุนก่อนหกัภาษเีงนิได ้   (150) 

จงัหวะการรบัรู้รายได้    

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

 

ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 

สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 บรษิทัมรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซึง่เป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

จํานวนสองราย เป็นจํานวนเงนิ 855 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 36% ของรายไดร้วม (30 กนัยายน พ.ศ. 2562 จํานวน  

1,049 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 38 ของรายไดร้วม) 

 

8 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น 234 220 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ (25) (16) 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น - สุทธ ิ 209 204 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 18) 285 343 

ลูกหน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 18) 54 119 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 12 6 

เงนิทดรองจ่าย 4 6 

ลูกหน้ีอื่น 4 13 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ 568 691 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น แยกตามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ยงัไมถ่งึกําหนดชาํระ 202 184 

เกนิกําหนดชาํระ   

   ไม่เกนิ 3 เดอืน 9 18 

   3 - 12 เดอืน 8 4 

   เกนิกว่า 12 เดอืน 15 14 

 234 220 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ (25) (16) 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น - สุทธ ิ 209 204 

 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั แยกตามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ยงัไมถ่งึกําหนดชาํระ 277 321 

เกนิกําหนดชาํระไม่เกนิ 3 เดอืน 8 22 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 285 343 

 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

วตัถุดบิ 215 196 

สนิคา้ระหว่างผลติ 59 72 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 416 405 

อะไหล่ 189 222 

สนิคา้ระหว่างทาง 109 108 

 988 1,003 

หกั  ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั - เคลื่อนไหวชา้ (54) (29) 

 ค่าเผื่อสนิคา้ทีม่รีาคาทุนสงูกว่ามลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั  (2) (3) 

รวมสนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 932 971 

 

10 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ล้านบาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 4,038 

ซื้อสนิทรพัย ์ 318 

การจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (10) 

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (1) 

ค่าเผื่อดอ้ยค่าสนิทรพัย ์ (6) 

ค่าเสื่อมราคา (260) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 4,079 

 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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11 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ 

 

ณ วนัท่ี (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 

ล้านบาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

ล้านบาท 

   

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 76 - 

ยานพาหนะ 3 - 

ระบบสารสนเทศ 17 - 

รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ 96 - 

 

ค่าเสื่อมราคาสําหรบัสนิทรพัย์สทิธกิารใชข้องอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร และยานพาหนะ สําหรบังวดเก้าเดอืน

สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 มจีาํนวน 14 ลา้นบาท  

 

12 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิในระหว่างงวดสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ล้านบาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 630 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 6,505 

จ่ายชาํระระหว่างงวด (6,130) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 1,005 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.75 ถงึรอ้ยละ 2.73 ต่อปี 

(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 2.58 ต่อปี) เงนิกูย้มืดงักล่าวและดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้งจะถงึกําหนดชาํระภายใน

วนัที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่4 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิน้ีไม่มกีารคํ้าประกนั 

 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการอื่น 400 567 

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตฯุ ขอ้ 18) 61 79 

เจา้หน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 18) 81 64 

เจา้หน้ีค่าซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - กจิการอื่น 54 60 

เจา้หน้ีค่าซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

   (หมายเหตฯุ ขอ้ 18) 98 11 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 195 160 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 889 941 

 

14 หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 

 

จาํนวนเงนิทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเช่าในอนาคต มดีงัน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท 

  

จาํนวนเงนิทีต่อ้งจา่ยในอนาคตตามสญัญาเช่า 122 

หกั  ค่าใช่จ่ายทางการเงนิในอนาคต (25) 

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 97 

หกั  ส่วนทีค่รบกําหนดชาํระภายใน 1 ปี - สุทธ ิ (21) 

ส่วนทีค่รบกําหนดชาํระมากกว่า 1 ปี - สุทธ ิ 76 

 

กระแสเงนิสดจ่ายออกไปสําหรบัหน้ีสนิตามสญัญาเช่าของบรษิทั สําหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

มจีาํนวน 17 ลา้นบาท 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหว่างงวดสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ล้านบาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 664 

จ่ายชาํระระหว่างงวด (80) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ 11 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 595 

 

ระยะเวลาครบกําหนดของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมดีงัต่อไปน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ครบกําหนดภายในไมเ่กนิ 1 ปี 170 124 

ครบกําหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 425 540 

 595 664 

 

วงเงินกู้ยืม  

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 บรษิัทมวีงเงนิสนิเชื่อประเภทเงนิเบกิเกินบญัช ีและวงเงนิกู้ยมืกบัสถาบนัการเงนิ 

ทีย่งัไม่ไดใ้ชจ้ํานวน 1,310 ล้านบาท และ 0.11 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จํานวน 660 ล้านบาท 

และ 0.11 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

 

 

 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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16 ภาษีเงินได้ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั - - 

การปรบัปรุงจากปีก่อน 3 1 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 4 (29) 

 7 (28) 

 

อตัราภาษเีงนิไดนิ้ติบุคคลถวัเฉลี่ยสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 คอืรอ้ยละ 3.27 (พ.ศ. 2562  

ร้อยละ 18.59) การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวเกิดจากขาดทุนทางภาษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี

และกําไรทีไ่ดร้บัยกเวน้สาํหรบัการส่งเสรมิการลงทุน 

 

17 ขาดทุนต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน 

 

ขาดทุนต่อหุน้คํานวณโดยการหารขาดทุนสําหรบังวดส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก

ตามจาํนวนหุน้ทีอ่อกอยู่ในระหว่างงวด 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

   

ขาดทุนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) (215) (122) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีช่าํระ   

   และออกจาํหน่ายแลว้ (หุน้) 7,400,000 7,400,000 

ขาดทุนต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) (29.01) (16.49) 

 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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18 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

บริษัทถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึ่งจดทะเบียนและตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา 

บรษิัทใหญ่ดงักล่าวถอืหุน้ในบรษิัทคดิเป็นจํานวนรอ้ยละ 66.79 ของจํานวนหุน้ของบรษิทัที่ออกจําหน่าย จํานวนหุน้ 

ทีเ่หลอืกระจายถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

ก) การขายสินค้า 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง   

   บรษิทัใหญ ่ 275 430 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 1,084 1,303 

 1,359 1,733 
   

รายไดจ้ากการขายเครื่องจกัรและอะไหล่   

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 10 4 
 

ข) การซื้อสินค้าและบริการ 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

การซื้อวตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รปู   

   บรษิทัใหญ่ 75 245 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    

      - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 250 240 

 325 485 
   

การซื้อเครื่องจกัรและอะไหล่   

   บรษิทัใหญ่ 26 33 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    

      - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 100 76 

 126 109 

 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ค่าสทิธทิางการคา้   

   บรษิทัใหญ่ 96 118 

   

ค่าบรกิารทางดา้นเทคนิคการผลติ   

   บรษิทัใหญ่ 20 29 

   

ค่าบรหิารจดัการ   

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    

      - กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 122 117 

 

ค) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซื้อสินค้าและบริการ และค่าซื้ออาคารและอปุกรณ์ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ ่ 53 59 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 232 284 

 285 343 

   

ลูกหน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ ่ 15 39 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 39 80 

 54 119 

   

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ ่ 6 55 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 55 24 

 61 79 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เจา้หน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ ่ 47 39 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 34 25 

 81 64 
   

เจา้หน้ีค่าซื้อ อาคารและอุปกรณ์   

   บรษิทัใหญ ่ 20 3 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 78 8 

 98 11 
 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาํคญั 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 20 33 

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอาย ุ - 2 

 20 35 
 

19 ภาระผกูพนั 
 

การคํา้ประกนักบัธนาคาร 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 บริษัทมภีาระผูกพนัจากการคํ้าประกันกับธนาคารเป็นจํานวนเงนิ 23.9 ล้านบาท  

และ 10,000 เหรยีญสหรฐัฯ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จาํนวน 23.9 ลา้นบาท และจาํนวน 10,000 เหรยีญสหรฐัฯ) 
 

นอกจากน้ีในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บรษิทัไดร้บัเงนิภาษมีลูค่าเพิม่ทีอ่ยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยสรรพากรเป็นจาํนวนเงนิ 

139 ล้านบาท เพื่อใหไ้ดร้บัเงนิคนืภาษีมลูค่าเพิม่ก่อนตรวจสอบแล้วเสรจ็ โดยบรษิทัแม่ไดใ้หธ้นาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง

ในประเทศไทยออกหนังสือคํ้าประกันให้กรมสรรพากรจํานวน 139 ล้านบาทเพื่อคํ้าประกันเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ก่อนตรวจสอบแลว้เสรจ็ 
 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 บรษิทัมภีาระผกูพนัดา้นการลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ์ เป็นจาํนวนเงนิรวมทัง้สิน้  

146 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จาํนวน 102 ลา้นบาท)  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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20 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 

การกระทบยอดขาดทุนก่อนหกัภาษเีงนิไดใ้หเ้ป็นกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงานมดีงัต่อไปน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ขาดทุนก่อนหกัภาษเีงนิได ้ (208) (150) 

รายการปรบัปรุง   

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ  2 7 

   ค่าเผื่อมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัของสนิคา้คงเหลอื  25 8 

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตฯุ ขอ้ 10 และ ขอ้ 11) 274 229 

   ขาดทุน(กําไร)จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย 

        ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 1 (3) 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย ์(หมายเหตุฯ ขอ้ 10) 6 - 

   รายไดด้อกเบีย้ (1) (1) 

   ตน้ทุนทางการเงนิ 36 35 

   กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ (15) (13) 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 27 57 

   การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน   

      - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ 118 2 

      - สนิคา้คงเหลอื 14 (147) 

      - ภาษมีลูค่าเพิม่รอขอคนื 98 (106) 

      - สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (1) (1) 

      - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (129) (67) 

      - ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย (11) (10) 

      - หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น - (1) 

      - จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน  (25) (41) 

   เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การดาํเนินงาน 211 (202) 

   ดอกเบีย้รบั 1 1 

   จ่ายภาษเีงนิได ้ (2) (10) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 210 (211) 
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