
 

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการของบรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลของบรษิัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย  

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และงบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ รวมถงึงบกระแสเงนิสดสําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ

ประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูล

ทางการเงนิระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้

เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล

โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม

บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบด้านการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น 

การสอบทานน้ีมขีอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่วา่

จะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มูล 

ทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้

 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ี 

ฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

ชยัศิริ  เรืองฤทธ์ิชยั 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4526 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนำคม 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 386,073 649,014
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ สทุธิ 7 780,126 569,278
สนิคา้คงเหลอื สทุธิ 8 973,147 796,664
ภาษมีลูค่าเพิม่รอขอคนืภายในหนึ่งปี 86,560 66,052
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 6,143 5,917

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,232,049 2,086,925

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ สทุธิ 9 4,382,884 4,358,418
สทิธกิารใชส้นิทรพัย ์สทุธิ 10 97,656 95,320
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์สทุธิ 3,690 1,887
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีสทุธิ 56,974 57,622
ภาษมีลูค่าเพิม่รอขอคนื 21,244 10,498
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 9,512 9,385

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 4,571,960 4,533,130

รวมสินทรพัย์ 6,804,009 6,620,055

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 9 ถงึ 22 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนำคม 31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท
หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสินหมุนเวียน
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 11 1,005,000 1,005,000
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 12 1,273,013 1,072,873
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 13 24,012 22,662
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี สทุธิ 14 169,088 165,777

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย 10,941 20,707
หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 4,741 6,739

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,486,795 2,293,758

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ สทุธิ 13 77,116 77,192
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 338,177 372,999
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 332,770 328,809

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 748,063 779,000

รวมหน้ีสิน 3,234,858 3,072,758

ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน
หุน้สามญั 7,400,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 74,000 74,000

ทุนทีอ่อกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้
หุน้สามญั 7,400,000 หุน้ ช าระเตม็มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 74,000 74,000

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 92,000 92,000
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 7,400 7,400
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,395,751 3,373,897

รวมส่วนของเจ้ำของ 3,569,151 3,547,297

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 6,804,009 6,620,055

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 9 ถงึ 22 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนำคม 31 มีนำคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 6 989,599 948,030

ตน้ทุนขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง (826,971) (763,944)

ก ำไรขัน้ต้น 162,628 184,086

ค่าใชจ่้ายในการขาย (94,853) (104,507)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (38,155) (41,797)

ก าไร (ขาดทุน) อืน่ - สุทธิ 6,509 (449)

กลบัรายการขาดทุน (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่า

ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (2,117) 902

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น - สุทธิ 1,163 11,435

ก ำไรก่อนหกัต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 35,175 49,670
ตน้ทุนทางการเงนิ (12,673) (11,191)

ก ำไรก่อนหกัภำษีเงินได้ 22,502 38,479

ภาษเีงนิได้ 15 (648) (5,608)

ก ำไรสุทธิส ำหรบังวด 21,854 32,871

ก ำไรต่อหุ้น (บำท)

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท) 16 2.95 4.44

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 9 ถงึ 22 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนำคม 31 มีนำคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับำท พนับำท

ก ำไรสุทธิส ำหรบังวด 21,854 32,871

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด 21,854 32,871

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 9 ถงึ 22 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ส ำหรบังวดสำมเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564

ทุนท่ีออก จดัสรรแล้ว

และช ำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น - ส ำรองตำมกฎหมำย ท่ียงัไม่ได้จดัสรร รวม

พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 74,000 92,000 7,400 3,559,168 3,732,568

กำรเปล่ียนแปลงใน

ส่วนของเจ้ำของส ำหรบังวด

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 32,871 32,871

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 74,000 92,000 7,400 3,592,039 3,765,439

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 74,000 92,000 7,400 3,373,897 3,547,297

กำรเปล่ียนแปลงใน

ส่วนของเจ้ำของส ำหรบังวด

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 21,854 21,854

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 74,000 92,000 7,400 3,395,751 3,569,151

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 9 ถงึ 22 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ก ำไรสะสม
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนำคม 31 มีนำคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 19 (60,543) 403,569

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ (142,738) (107,570)

เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (1,953) (958)

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์                  -  8,090

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (144,691) (100,438)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

ดอกเบี้ยจ่าย (9,735) (11,740)

เงนิสดจ่ายส าหรบัหนี้สนิตามสญัญาเช่า 13 (9,916) (2,703)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 11 1,005,000 2,420,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 11 (1,005,000) (1,890,000)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 (43,332) -

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (62,983) 515,557

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) สุทธิ (268,217) 818,688

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 649,014 354,072

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5,276 13,704

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 386,073 1,186,464

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ 12 124,345 37,901

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 9 ถงึ 22 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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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 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

2 เหตุการณ์สาํคญัระหวา่งงวดท่ีรายงาน 

 

หลงัจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ซึง่เริม่มาตัง้แต่ในช่วงต้นปี 2563 ทางบรษิทัไดค้าดการณ์ไวว่้าตลาดยางรถยนต์

นัน้จะค่อยๆฟ้ืนตวัขึน้ในปี 2564 แต่การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในระลอกถดัมากย็งัคงเป็นปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตวั

ของตลาด ทัง้น้ีบริษัทยงัคงมีผลประกอบการที่ดีมากสําหรบัธุรกิจยางรถยนต์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากกลยุทธ์ทาง

การตลาด และความสําเรจ็ในการออกผลติภณัฑ์ใหม่ บรษิทัยงัคงมแีผนงานอย่างต่อเน่ืองในปี 2564 ทีจ่ะขยายจํานวนตวัแทน

จําหน่าย และเพิม่ศกัยภาพของกลุ่มผลติภณัฑข์องบรษิทั บรษิทัยงัคงตดิตามสถานการณ์โควดิ-19 อย่างใกลช้ดิและผลกระทบที่

เกดิขึน้ในธุรกจิการบนิ 

 

บรษิทัไดว้างขอ้กําหนดต่างๆเพื่อใหแ้น่ใจว่าพนักงานจะปลอดภยัและมสีุขภาพด ีสอดคล้องกบัมาตรการฉุกเฉินและขอ้กําหนด

ต่างๆของรฐับาล ทัง้น้ีมาตรการที่บริษัทได้เริ่มใช้แล้ว ได้แก่ การเว้นระยะห่าง การทําความสะอาดของพื้นที่ การตรวจวดั

อุณหภูม ิการลดความหนาแน่นของพืน้ทีใ่นสาํนักงาน 

 

บรษิทัยงัคงมาตรการในการรบัมอืกบัการระบาดของโควดิ-19 ในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ทีด่ขีองพนักงาน ลูกคา้ และ

สงัคม ซึ่งยงัเป็นสิง่ทีท่างบรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัอย่างสงูสุด และยงัคงใหค้วามสําคญักบัการตดิตามและเฝ้าระวงัผลกระทบทาง

การเงนิในส่วนของผลการดําเนินงานทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัมสีภาพคล่องทีเ่พยีงพอและแหล่งทีม่าของ

เงนิทุนหมุนเวยีนมเีพยีงพออย่างสมํ่าเสมอในการดําเนินธุรกจิไปจนกว่าธุรกจิยานยนต์และความต้องการของตลาดยางรถยนต์

และยางเครื่องบนิจะกลบัมาอยู่ในสภาวะปกต ิ
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3 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 

และขอ้กําหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยทีจ่ดัทํา 

ตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย

เป็นหลกั 

 

4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการ

จดัทาํงบการเงนิสาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปน้ี 

 

4.1) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใช้

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 ไมม่ผีลกระทบทีม่นัียสาํคญัต่อบรษิทั  

 

4.2) ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 บรษิทัยุตกิารนํามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19)  

ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีซึ่งบรษิทัไดถ้อืปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่าง

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผลกระทบจากการยุตกิารใชม้าตรการผ่อนปรนไม่

มผีลกระทบทีม่นัียสาํคญัต่อบรษิทัซึง่ไดร้วมอยู่ในผลการดาํเนินงานในงวดปัจจุบนัแลว้ 
 

5 การประมาณการ 
 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมติที่มผีลกระทบ 

ต่อการนํานโยบายการบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะ

แตกต่างจากการประมาณการ 
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6 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 
 

ส่วนงานทางธุรกิจของบรษิัทประกอบด้วยการผลติและจําหน่ายยางรถยนต์และยางเครื่องบนิ บรษิัทมฐีานการผลติ 

ในประเทศไทยโดยแยกส่วนงานธุรกจิตามตลาดการจาํหน่ายเป็นแบบตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ การขาย

ส่งออกต่างประเทศเป็นการขายใหบ้รษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัและการขายภายในประเทศเป็นการขายใหบ้รษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 

ผูบ้รหิารเชื่อว่าไม่มคีวามแตกต่างอย่างมสีาระสาํคญัระหว่างการเสนอรายงานตามส่วนงานธุรกจิหรอืส่วนงานทางภูมศิาสตร์

ในการประเมนิผลการดําเนินงานของบรษิัทในอดตีและการใช้ดุลยพนิิจเกี่ยวกบับรษิัท ดงันัน้ บรษิัทจงึเสนอขอ้มูล 

ทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานทางภูมศิาสตร์ที่ใชเ้กณฑ์สถานที่ตัง้ของตลาดเพยีงรูปแบบเดยีว ขอ้มูลทางการเงนิ

จาํแนกตามส่วนงานน้ีไดถู้กนําเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการสาํหรบัการประเมนิผลการดาํเนินงานของบรษิทัโดยพจิารณา

จากกําไรก่อนหกัภาษเีงนิได ้

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 การขาย

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564    

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 350 640 990 

กําไรขัน้ตน้ตามส่วนงาน 70 93 163 

(ค่าใชจ้่าย)/รายไดอ้ื่นทีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธ ิ   (140) 
    

กําไรก่อนหกัภาษเีงนิได ้   23 
    

จงัหวะการรบัรู้รายได้    

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 350 640 990 
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6 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ (ต่อ) 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 การขาย

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563    

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 404 544 948 

กําไรขัน้ตน้ตามส่วนงาน 83 101 184 

(ค่าใชจ้่าย)/รายไดอ้ื่นทีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธ ิ   (146) 
    

กําไรก่อนหกัภาษเีงนิได ้   38 
    

จงัหวะการรบัรู้รายได้    

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 404 544 948 

 

ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 

สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซึ่งเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

จาํนวนหน่ึงราย เป็นจาํนวนเงนิ 364 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 37 ของรายไดร้วม (31 มนีาคม พ.ศ. 2563 สองราย เป็น

จาํนวน 306 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 32 ของรายไดร้วม) 

 

7 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น 207 200 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ (26) (24) 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น - สุทธ ิ 181 176 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 17) 512 314 

ลูกหน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 17) 69 57 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 12 12 

เงนิทดรองจ่ายและลูกหน้ีอื่น 6 10 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ 780 569 
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7 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 

 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น แยกตามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ยงัไมถ่งึกําหนดชาํระ 164 152 

เกนิกําหนดชาํระ   

   ไม่เกนิ 3 เดอืน 20 19 

   3 - 12 เดอืน 7 13 

   เกนิกว่า 12 เดอืน 16 16 

 207 200 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ (26) (24) 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น - สุทธ ิ 181 176 

 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั แยกตามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ยงัไมถ่งึกําหนดชาํระ 492 307 

เกนิกําหนดชาํระ   

   ไม่เกนิ 3 เดอืน 20 6 

   3 - 12 เดอืน - 1 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 512 314 

 

 

 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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8 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

วตัถุดบิ 195 170 

สนิคา้ระหว่างผลติ 70 67 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 464 367 

อะไหล่ 159 161 

สนิคา้ระหว่างทาง 140 70 

 1,028 835 

หกั  ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั - เคลื่อนไหวชา้ (54) (37) 

 ค่าเผื่อสนิคา้ทีม่รีาคาทุนสงูกว่ามลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั  (1) (1) 

รวมสนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 973 797 

 

9 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ล้านบาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 4,358 

ซื้อสนิทรพัย ์ 118 

ค่าเสื่อมราคา (93) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 4,383 

 

10 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ 

 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ล้านบาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด สุทธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 95 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 8 

ค่าเสื่อมราคา (6) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 97 

 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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11 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิในระหว่างงวดสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ล้านบาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 1,005 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 1,005 

จ่ายชาํระระหว่างงวด (1,005) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 1,005 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.9 ถงึรอ้ยละ 3.31 ต่อปี 

(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ร้อยละ 1.80 ถึงร้อยละ 3.31 ต่อปี) เงนิกู้ยมืดงักล่าวและดอกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้งจะถงึ

กําหนดชําระภายในวนัที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงนิน้ีไม่มกีารคํ้าประกนั 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมวีงเงนิสนิเชื่อประเภทเงนิเบกิเกนิบญัช ีและวงเงนิกูย้มืระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิ

ทีย่งัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 1,310 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน 1,310 ลา้นบาท) 

 

12 เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการอื่น 804 625 

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตฯุ ขอ้ 17) 112 75 

เจา้หน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 17) 67 68 

เจา้หน้ีค่าซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - กจิการอื่น 107 92 

เจา้หน้ีค่าซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

   (หมายเหตฯุ ขอ้ 17) 17 58 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 166 155 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 1,273 1,073 

 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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13 หน้ีสินตามสญัญาเช่า – สุทธิ 

 

จาํนวนเงนิทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเช่าในอนาคต มดีงัน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

จาํนวนเงนิทีต่อ้งจา่ยในอนาคตตามสญัญาเช่า 122 123 

หกั  ค่าใช่จ่ายทางการเงนิในอนาคต (21) (23) 

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 101 100 

หกั  ส่วนทีค่รบกําหนดชาํระภายใน 1 ปี - สุทธ ิ (24) (23) 

ส่วนทีค่รบกําหนดชาํระมากกว่า 1 ปี - สุทธ ิ 77 77 

 

กระแสเงนิสดจ่ายออกไปสําหรบัหน้ีสนิตามสญัญาเช่าของบรษิทั สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

มจีาํนวน 9.9 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน 2.7 ลา้นบาท) 

 

14 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหว่างงวดสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ล้านบาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 539 

จ่ายชาํระระหว่างงวด (43) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ 11 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 507 

 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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14 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ (ต่อ) 

 

ระยะเวลาครบกําหนดของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมดีงัต่อไปน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ครบกําหนดภายในไมเ่กนิ 1 ปี 169 166 

ครบกําหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 338 373 

 507 539 

 

วงเงินกู้ยืม  

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทมวีงเงนิกู้ยมืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิทีย่งัไม่ไดใ้ชจ้ํานวน 3.7 ล้านบาท และ 

0.11 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน 3.7 ลา้นบาท และ 0.11 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

 

15 ภาษีเงินได้ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั - - 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1 6 

 1 6 

 

อตัราภาษีเงนิได้นิติบุคคลถวัเฉลี่ยสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 คอืร้อยละ 2.88 (พ.ศ. 2563  

รอ้ยละ 14.57)  

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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16 กาํไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน 

 

กําไรต่อหุน้คาํนวณโดยการหารกําไรสําหรบังวดส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ดว้ยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตาม

จาํนวนหุน้ทีอ่อกอยู่ในระหว่างงวด 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   

กําไรเป็นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 22 33 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีช่าํระ   

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

กําไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 2.95 4.44 

 

17 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

บริษัทถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึ่งจดทะเบียนและตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา 

บรษิัทใหญ่ดงักล่าวถอืหุน้ในบรษิัทคดิเป็นจํานวนรอ้ยละ 66.79 ของจํานวนหุน้ของบรษิทัที่ออกจําหน่าย จํานวนหุน้ 

ทีเ่หลอืกระจายถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

ก) การขายสินค้า 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง   

   บรษิทัใหญ ่ 85 104 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 555 440 

 640 544 
   

รายไดจ้ากการขายเครื่องจกัรและอะไหล่   

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 1 5 
 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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17 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ข) การซื้อสินค้าและบริการ 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

การซื้อวตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รปู   

   บรษิทัใหญ่ 37 36 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    

      - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 113 134 

 150 170 
   

การซื้อเครื่องจกัรและอะไหล่   

   บรษิทัใหญ่ 7 6 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    

      - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 7 7 

 14 13 

   

ค่าสทิธทิางการคา้   

   บรษิทัใหญ่ 43 39 

   

ค่าบรกิารทางดา้นเทคนิคการผลติ   

   บรษิทัใหญ่ 6 7 

   

ค่าบรหิารจดัการ   

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    

      - กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 47 41 

 

 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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17 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ค) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซื้อสินค้าและบริการ และค่าซื้ออาคารและอปุกรณ์ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ ่ 67 141 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 445 173 

 512 314 

   

ลูกหน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ ่ 18 17 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 51 40 

 69 57 

   

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ ่ 38 12 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 74 63 

 112 75 
   

เจา้หน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ ่ 40 33 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 27 35 

 67 68 
   

เจา้หน้ีค่าซื้อ อาคารและอุปกรณ์   

   บรษิทัใหญ ่ 9 23 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 8 35 

 17 58 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาํคญั 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 8 7 

 8 7 

 

18 ภาระผกูพนั 

 

การคํา้ประกนักบัธนาคาร 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมภีาระผกูพนัจากการคํ้าประกนักบัธนาคารเป็นจาํนวนเงนิ 23.2 ล้านบาท และ 

10,000 เหรยีญสหรฐัฯ (พ.ศ. 2562 : 23.9 ล้านบาท และ 10,000 เหรยีญสหรฐัฯ) และมภีาระผกูพนัจากการคํ้าประกนั

กบัธนาคารเกีย่วกบัภาษมีลูค่าเพิม่ทีอ่ยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยสรรพากรเป็นจาํนวนเงนิ 139 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 

139 ลา้นบาท)  

 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมภีาระผกูพนัดา้นการลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ์ เป็นจํานวนเงนิรวมทัง้สิน้  

133 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน 138 ลา้นบาท) 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 

การกระทบยอดกําไรก่อนหกัภาษเีงนิไดใ้หเ้ป็นกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงานมดีงัต่อไปน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

กําไรก่อนหกัภาษเีงนิได ้ 23 38 

รายการปรบัปรุง   

   ขาดทุนจาก (กลบัรายการ) การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ  2 (2) 

   ขาดทุนจาก (กลบัรายการ) ค่าเผื่อมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัของสนิคา้คงเหลอื  17 (3) 

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตฯุ ขอ้ 9 และ ขอ้ 10) 99 89 

   ตน้ทุนทางการเงนิ 13 11 

   กําไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 6 13 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 9 10 

   การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน   

      - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ (192) 163 

      - สนิคา้คงเหลอื (194) (146) 

      - ภาษมีลูค่าเพิม่รอขอคนื (31) 37 

      - สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น - (1) 

      - สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น - (2) 

      - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 205 224 

      - ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย (10) (7) 

      - หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น (2) (1) 

      - จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน  (5) (19) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (60) 404 
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