
 

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 



 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ  ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลของบรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย  

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรบั 

งวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ รวมถงึงบกระแสเงนิสด

สําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิาร 

ของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 

เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิ

ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม

บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบด้านการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น 

การสอบทานนี้มขีอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือ่มัน่ว่า

จะพบเรื่องที่มนีัยสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มูล 

ทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ี 

ฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

ชยัศิริ  เรืองฤทธ์ิชยั 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4526 

กรุงเทพมหานคร 

11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั ก ูด๊เยียร  ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 369,001 649,014
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธิ 8 730,120 569,278
สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 9 1,050,950 796,664
ภาษมีลูคา่เพิม่รอขอคนืภายในหน่ึงปี 96,774 66,052
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 6,377 5,917

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,253,222 2,086,925

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 10 4,479,962 4,358,418
สทิธกิารใชส้นิทรพัย ์- สทุธิ 11 93,258 95,320
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สทุธิ 4,061 1,887
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 56,914 57,622
ภาษมีลูคา่เพิม่รอขอคนื 25,266 10,498
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 9,842 9,385

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 4,669,303 4,533,130

รวมสินทรพัย ์ 6,922,525 6,620,055

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 21 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ก ูด๊เยียร  ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 12 1,085,000 1,005,000
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 13 1,351,165 1,072,873
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สทุธิ 14 24,354 22,662
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี - สทุธิ 15 170,916 165,777
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยคา้งจา่ย 12,719 20,707
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 2,809 6,739

รวมหนี้สินหมนุเวียน 2,646,963 2,293,758

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ - สทุธิ 14 73,706 77,192
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 15 299,103 372,999
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 341,239 328,809

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 714,048 779,000

รวมหนี้สิน 3,361,011 3,072,758

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

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

ทุนทีอ่อกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูคา่แลว้

หุน้สามญั 7,400,000 หุน้ ชาํระเตม็มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 74,000 74,000
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 92,000 92,000
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 7,400 7,400
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,388,114 3,373,897

รวมส่วนของเจ้าของ 3,561,514 3,547,297

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 6,922,525 6,620,055

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 21 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ก ูด๊เยียร  ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 7 1,062,913 540,711 2,052,512 1,488,741

ตน้ทุนขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง (928,577) (578,174) (1,755,548) (1,342,118)

กาํไร (ขาดทนุ) ข ัน้ต้น 134,336 (37,463) 296,964 146,623

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (89,490) (82,899) (184,343) (187,406)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (46,988) (45,165) (85,143) (86,962)

กาํไรอื่น - สทุธิ 2,108 2,960 8,617 2,511

กลบัรายการกาํไร (ขาดทุน) จากการดอ้ยคา่

ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 960 4,078 (1,157) 4,980

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธิ 3,148 2,630 4,311 14,065

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน

และภาษีเงินได้ 4,074 (155,859) 39,249 (106,189)

ตน้ทุนทางการเงนิ (11,651) (12,757) (24,324) (23,948)

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัภาษีเงินได้ (7,577) (168,616) 14,925 (130,137)

ภาษเีงนิได้ 16 (60) (7,058) (708) (12,666)

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิสาํหรบังวด (7,637) (175,674) 14,217 (142,803)

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นข ัน้พืน้ฐาน (บาท)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 17 (1.03) (23.74) 1.92 (19.30)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 21 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

สิ้นสดุวนัที่ สิ้นสดุวนัที่

 สาํหรบังวดสามเดือน สาํหรบังวดหกเดือน
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บริษทั ก ูด๊เยียร  ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิสาํหรบังวด (7,637) (175,674) 14,217 (142,803)

กาํไรเบด็เสรจ็อื่น

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน - สทุธจิากภาษี - 709 - 709

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (7,637) (174,965) 14,217 (142,094)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 21 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

 สาํหรบังวดสามเดือน สาํหรบังวดหกเดือน

สิ้นสดุวนัที่ สิ้นสดุวนัที่
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บริษทั ก ูด๊เยียร  ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ทนุที่ออก จดัสรรแล้ว

และชาํระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น - สาํรองตามกฎหมาย ที่ยงัไม่ได้จดัสรร รวม

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (142,094) (142,094)

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

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 14,217 14,217

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 74,000 92,000 7,400 3,388,114 3,561,514

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 21 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

กาํไรสะสม
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บริษทั ก ูด๊เยียร  ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 20 82,404 286,969

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (330,807) (139,414)

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (2,550) (958)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ - 17,975

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (333,357) (122,397)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ดอกเบีย้จา่ย (18,256) (25,197)

เงนิสดจา่ยสาํหรบัหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 14 (18,898) (7,711)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 12 2,090,000 3,580,000

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 12 (2,010,000) (3,050,000)

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 (74,567) (41,524)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (31,721) 455,568

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (282,674) 620,140

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 649,014 354,072

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสด

และรายการเทยีบเทา่เงนิสด 2,661 (27,248)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 369,001 946,964

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีคา่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 13 127,041 66,188

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 21 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
7
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1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

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

แหง่ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 

50/9 หมู ่3 ถนนพหลโยธนิ ก.ม. 36 ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 
 

บรษิัทดําเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบัการผลติและจดัจําหน่ายยางรถยนต์และยางเครื่องบนิสําหรบัตลาดในประเทศและ 

เพือ่การสง่ออก 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
 

2 เหตกุารณ์สาํคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ยงัคงมอียู่ในภาคอุตสาหกรรมซึง่มผีลกระทบต่อเนื่องมาตัง้แต่ปีก่อนหน้านี้ 

ปรมิานการขายยางรถยนตใ์นตลาดทดแทนเพิม่ขึน้ 12% สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการฟ้ืนตวัอยา่งต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรมและ

ความต้องการของตลาดที่เพิม่ขึน้ ในส่วนของยางตามความต้องการของผูผ้ลติ (Original Equipment) นัน้ เพิม่ขึน้ 17%  

เกดิจากปรมิาณการผลติรถยนต์ที่เพิม่ขึน้ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2564 กําไรสุทธอิยู่ท ี14.2 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ขึน้  

157 ลา้นบาทจากชว่งเดยีวกนัในปีก่อน จากกําไรทีเ่พิม่ขึน้นี้เกดิจากปรมิาณการขายทีเ่พิม่มากขึน้ รวมถงึการปรบัปรุง

วธิกีารทํางานต่างๆในช่วงที่ผ่านมา ทัง้นี้บรษิทัยงัคงเฝ้าระวงัและตดิตามความเปลี่ยนแปลงของสถานการการแพร่

ระบาดของโควดิ-19 และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบนิอยา่งใกลช้ดิ  

 

บรษิทัไดว้างขอ้กําหนดต่างๆเพื่อใหแ้น่ใจว่าพนักงานจะปลอดภยัและมสีุขภาพด ีสอดคล้องกบัมาตรการฉุกเฉินและ

ขอ้กําหนดต่างๆของรฐับาล ทัง้นี้มาตรการทีบ่รษิทัไดเ้ริม่ใชแ้ลว้ ไดแ้ก่ การเวน้ระยะหา่ง การทาํความสะอาดของพืน้ที ่

การตรวจวดัอุณหภมู ิการลดความหนาแน่นของพืน้ทีใ่นสาํนกังาน บรษิทัยงัคงมาตรการในการรบัมอืกบัการระบาดของ

โควิด-19 ในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ลูกค้า และสงัคม ซึ่งยงัเป็นสิ่งที่ทางบริษัทได้ให้

ความสําคญัอย่างสูงสุด และยงัคงใหค้วามสําคญักบัการตดิตามและเฝ้าระวงัผลกระทบทางการเงนิทัง้ในระยะสัน้และ

ระยะยาวต่อผลการดาํเนินงาน 
 

3 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมลูทางการเงิน 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล 

และขอ้กาํหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยที่จดัทํา 

ตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบั

ภาษาไทยเป็นหลกั 
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4 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการ

จดัทาํงบการเงนิสาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 

 

4.1) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อบรษิทั  

 

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

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19)  

ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีซึ่งบรษิทัไดถ้อืปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่าง

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

ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อบรษิทัซึง่ไดร้วมอยูใ่นผลการดาํเนินงานในงวดปัจจุบนัแลว้ 

 

5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องและไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 

 

กลุ่มกจิการไมไ่ดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงใหมด่งัต่อไปนี้มาถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้ 

 

ก) การปฏิรปูอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรบัปรงุระยะท่ี 2) มีการปรบัปรงุมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนว

ปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรบัธรุกิจประกนัภยั กําหนดมาตรการผ่อนปรนสาํหรบัรายการทีอ่าจไดร้บัผลกระทบ

จากการปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อ

ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เมือ่มกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ  

 

6 การประมาณการ 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิี่มผีลกระทบ 

ต่อการนํานโยบายการบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะ

แตกต่างจากการประมาณการ 
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7 ข้อมลูตามส่วนงานและรายได้ 

 

ส่วนงานทางธุรกจิของบรษิัทประกอบด้วยการผลติและจําหน่ายยางรถยนต์และยางเครื่องบนิ บรษิทัมฐีานการผลิต 

ในประเทศไทยโดยแยกส่วนงานธุรกจิตามตลาดการจําหน่ายเป็นแบบตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ การขาย

ส่งออกต่างประเทศเป็นการขายใหบ้รษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัและการขายภายในประเทศเป็นการขายใหบ้รษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 

ผูบ้รหิารเชือ่วา่ไมม่คีวามแตกต่างอยา่งมสีาระสาํคญัระหว่างการเสนอรายงานตามสว่นงานธุรกจิหรอืสว่นงานทางภมูศิาสตร์

ในการประเมนิผลการดําเนินงานของบรษิัทในอดตีและการใช้ดุลยพนิิจเกี่ยวกบับรษิัท ดงันัน้ บรษิัทจงึเสนอขอ้มูล 

ทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานทางภูมศิาสตร์ที่ใช้เกณฑ์สถานที่ตัง้ของตลาดเพยีงรูปแบบเดยีว ขอ้มูลทางการเงนิ

จาํแนกตามส่วนงานนี้ไดถู้กนําเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการสาํหรบัการประเมนิผลการดาํเนินงานของบรษิทัโดยพจิารณา

จากกาํไรกอ่นหกัภาษเีงนิได ้

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 การขาย

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

    

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564    

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 665 1,388 2,053 

กาํไรขัน้ตน้ตามสว่นงาน 111 186 297 

(คา่ใชจ้่าย)/รายไดอ้ื่นทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้- สทุธ ิ   (282) 

    

กาํไรก่อนหกัภาษเีงนิได ้   15 

    

จงัหวะการรบัรู้รายได้    

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 665 1,388 2,053 
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7 ข้อมลูตามส่วนงานและรายได้ (ต่อ) 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 การขาย

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563    

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 609 880 1,489 

กาํไรขัน้ตน้ตามสว่นงาน 66 81 147 

(คา่ใชจ้่าย)/รายไดอ้ื่นทีไ่มส่ามารถปันสว่นได ้- สทุธ ิ   (277) 
    

ขาดทุนก่อนหกัภาษเีงนิได ้   (130) 
    

จงัหวะการรบัรู้รายได้    

เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 609 880 1,489 

 

ข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้ารายใหญ่ 

 

สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ซึง่เป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

จาํนวนสองราย เป็นจาํนวนเงนิ 957.4 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 46.6 ของรายไดร้วม (30 มถุินายน พ.ศ. 2563 สองราย 

เป็นจาํนวน 525.8 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 35.3 ของรายไดร้วม) 

 

8 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น 175 200 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนลกูหนี้การคา้ (24) (24) 

ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น - สทุธ ิ 151 176 

ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 18) 503 314 

ลกูหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 18) 60 57 

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 11 12 

เงนิทดรองจ่ายและลกูหนี้อื่น 5 10 

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 730 569 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

12 

 

8 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ (ต่อ) 

 

ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น แยกตามอายหุนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 131 152 

เกนิกาํหนดชาํระ   

   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 20 19 

   3 - 12 เดอืน 4 13 

   เกนิกวา่ 12 เดอืน 20 16 

 175 200 

หกั  คา่เผือ่ผลขาดทุนลกูหนี้การคา้ (24) (24) 

ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น - สทุธ ิ 151 176 

 

ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั แยกตามอายหุนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 488 307 

เกนิกาํหนดชาํระ   

   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 14 6 

   3 - 12 เดอืน 1 1 

ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 503 314 

 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

13 

 

9 สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

วตัถุดบิ 233 170 

สนิคา้ระหวา่งผลติ 61 67 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 510 367 

อะไหล่ 159 161 

สนิคา้ระหวา่งทาง 152 70 

 1,115 835 

หกั คา่เผือ่สนิคา้ลา้สมยั - เคลื่อนไหวชา้ (61) (37) 

 คา่เผือ่สนิคา้ทีม่รีาคาทุนสงูกวา่มลูคา่สทุธทิีค่าดวา่จะไดร้บั (3) (1) 

รวมสนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 1,051 797 

 

10 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 ล้านบาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 4,358 

ซือ้สนิทรพัย ์ 309 

คา่เสือ่มราคา (187) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 4,480 

 

11 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สทุธิ 

 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 ล้านบาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 95 

เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 12 

คา่เสือ่มราคา (14) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 93 

 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

14 

 

12 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน – สุทธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิในระหวา่งงวดสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 

 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 ล้านบาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 1,005 

เพิม่ขึน้ระหวา่งงวด 2,090 

จ่ายชาํระระหวา่งงวด (2,010) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 1,085 

 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.95 ถงึรอ้ยละ 3.35 ต่อปี 

(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 1.80 ถงึรอ้ยละ 3.31 ต่อปี) เงนิกูย้มืดงักล่าวและดอกเบี้ยทีเ่กีย่วขอ้งจะถงึกําหนด

ชําระภายในวนัที่ 5 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัที่ 15 กนัยายน พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินนี้ 

ไมม่กีารคํ้าประกนั 

 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมวีงเงนิกู้ยมืระยะสัน้กบัสถาบนัการเงนิทีย่งัไม่ได้ใชจ้ํานวน 1,230.0 ล้านบาท  

(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน 1,220.0 ลา้นบาท)  

 

13 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

เจา้หนี้การคา้ - กจิการอื่น 840 625 

เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 18) 108 75 

เจา้หนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 18) 66 68 

เจา้หนี้คา่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - กจิการอื่น 118 92 

เจา้หนี้คา่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

   (หมายเหตุฯ ขอ้ 18) 9 58 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 210 155 

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,351 1,073 

 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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14 หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 
 

จาํนวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญาเชา่ในอนาคต มดีงันี้ 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

จาํนวนเงนิทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเชา่ 117 123 

หกั  คา่ใชจ้่ายทางการเงนิในอนาคต (19) (23) 

มลูคา่ปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 98 100 

หกั  สว่นทีค่รบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี - สทุธ ิ (24) (23) 

สว่นทีค่รบกาํหนดชาํระมากกวา่ 1 ปี - สทุธ ิ 74 77 
 

กระแสเงนิสดจ่ายออกไปสาํหรบัหนี้สนิตามสญัญาเช่าของบรษิทั สาํหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 

มจีาํนวน 18.9 ลา้นบาท (ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2563 จาํนวน 7.7 ลา้นบาท) 
 

15 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหวา่งงวดสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 ล้านบาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 539 

จ่ายชาํระระหวา่งงวด (75) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 6 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 470 
 

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมดีงัต่อไปนี้ 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม  

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ครบกาํหนดภายในไมเ่กนิ 1 ปี 171 166 

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 299 373 

 470 539 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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วงเงินกู้ยืม  

 

ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมวีงเงนิกู้ยมืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิทีย่งัไม่ไดใ้ชจ้ํานวน 0.1 ล้านเหรยีญ

สหรฐัฯ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน 0.1 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ) 

 

16 ภาษีเงินได้ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั - (3) 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (1) (10) 

 (1) (13) 

 

อตัราภาษีเงนิได้นิตบุิคคลถวัเฉลี่ยสําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 คอืร้อยละ 0.8 (พ.ศ. 2563  

รอ้ยละ 9.7) การเปลีย่นแปลงดงักล่าวเกดิจากการใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษสีะสมยกมาและมกีําไรทีไ่ดร้บัยกเวน้

สาํหรบัการสง่เสรมิการลงทุน 

 

17 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรบังวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นด้วยจํานวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัตามจาํนวนหุน้ทีอ่อกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

   

กาํไร (ขาดทุน) เป็นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 14 (143) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีช่าํระ   

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

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 1.92 (19.30) 

 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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18 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บรษิัทถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึ่งจดทะเบียนและตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา 

บรษิทัใหญ่ดงักล่าวถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจํานวนรอ้ยละ 66.79 ของจํานวนหุน้ของบรษิทัที่ออกจําหน่าย จํานวนหุ้น 

ทีเ่หลอืกระจายถอืโดยบุคคลทัว่ไป 

 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

ก) การขายสินค้า 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง   

   บรษิทัใหญ่ 246 184 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 1,142 696 

 1,388 880 

   

รายไดจ้ากการขายเครือ่งจกัรและอะไหล่   

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั – กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 3 5 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

18 

 

18 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

ข) การซ้ือสินค้าและบริการ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

การซือ้วตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รปู   

   บรษิทัใหญ่ 62 72 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    

      - กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 234 168 

 296 240 

   

การซือ้เครือ่งจกัรและอะไหล่   

   บรษิทัใหญ่ 16 21 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    

      - กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 10 18 

 26 39 

   

คา่สทิธทิางการคา้   

   บรษิทัใหญ่ 88 61 

   

คา่บรกิารทางดา้นเทคนิคการผลติ   

   บรษิทัใหญ่ 11 14 

   

คา่บรหิารจดัการ   

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    

      - กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 90 84 

 

 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

19 

 

18 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

ค) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซ้ือสินค้าและบริการ และค่าซ้ืออาคารและอปุกรณ์ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ่ 103 141 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 400 173 

 503 314 

   

ลกูหนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ่ 15 17 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 45 40 

 60 57 

   

เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ่ 31 12 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 77 63 

 108 75 
   

เจา้หนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ่ 42 33 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 24 35 

 66 68 
   

เจา้หนี้คา่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์   

   บรษิทัใหญ่ 7 23 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 2 35 

 9 58 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

20 

 

18 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 18 13 

 18 13 

 

19 ภาระผกูพนั 

 

การคํา้ประกนักบัธนาคาร 

 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมภีาระผกูพนัจากการคํ้าประกนักบัธนาคารเป็นจาํนวนเงนิ 23.2 ลา้นบาท และ 

10,000 เหรยีญสหรฐัฯ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 23.9 ลา้นบาท และ 10,000 เหรยีญสหรฐัฯ) และมภีาระผูกพนัจาก

การคํ้าประกนักบัธนาคารเกีย่วกบัภาษมีูลค่าเพิม่ทีอ่ยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยสรรพากรเป็นจํานวนเงนิ 139.0 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 139.0 ลา้นบาท)   

 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมภีาระผกูพนัดา้นการลงทุนในเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ เป็นจาํนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 

162.2 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน 138.4 ลา้นบาท) 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

21 

 

20 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 

การกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนหกัภาษเีงนิไดใ้หเ้ป็นกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงานมดีงัต่อไปนี้ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563  

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนหกัภาษเีงนิได ้ 15 (130) 

รายการปรบัปรุง   

   ขาดทุน (กลบัรายการ) คา่เผือ่ผลขาดทุนลูกหนี้การคา้ (หมายเหตุฯ ขอ้ 8) 1 (6) 

   ขาดทุน (กลบัรายการ) คา่เผือ่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัของสนิคา้คงเหลอื   

      (หมายเหตุฯ ขอ้ 9) 26 (2) 

   คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (หมายเหตุฯ ขอ้ 10 และ 11) 201 164 

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ - 1 

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิ - 1 

   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัย ์ - 5 

   ตน้ทุนทางการเงนิ 23 24 

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 11 32 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 18 20 

   การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดาํเนินงาน   

      - ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (150) 362 

      - สนิคา้คงเหลอื (281) (103) 

      - ภาษมีลูคา่เพิม่รอขอคนื (45) 83 

      - สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น - (1) 

      - สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น - (2) 

      - เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 282 (122) 

      - ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย (8) (13) 

      - หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (4) (1) 

      - จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (6) (23) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 83 289 

   จ่ายภาษเีงนิได ้ (1) (2) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 82 287 
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