
 

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอ  ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลของบรษิทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย  
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบั 
งวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ รวมถงึงบกระแสเงนิสด
ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิาร 
ของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 
เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิ
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบด้านการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น  
การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือ่มัน่ว่า
จะพบเรื่องที่มนีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มูล  
ทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ี  
ฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ชยัศิริ  เรืองฤทธ์ิชยั 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4526 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 



บริษทั ก ูด๊เยียร  ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 274,368 649,014
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สทุธิ 8 424,779 569,278
สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 9 1,191,131 796,664
ภาษมีลูคา่เพิม่รอขอคนืภายในหน่ึงปี 111,215 66,052
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 4,881 5,917

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,006,374 2,086,925

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 10 4,669,725 4,358,418
สทิธกิารใชส้นิทรพัย ์- สทุธิ 11 93,418 95,320
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สทุธิ 4,038 1,887
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 58,591 57,622
ภาษมีลูคา่เพิม่รอขอคนื 27,207 10,498
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 9,911 9,385

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 4,862,890 4,533,130

รวมสินทรพัย ์ 6,869,264 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 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 12 1,165,000 1,005,000
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 13 1,311,168 1,072,873
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - สทุธิ 14 26,449 22,662
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี - สทุธิ 15 175,682 165,777

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยคา้งจา่ย 11,216 20,707
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 3,878 6,739

รวมหนี้สินหมนุเวียน 2,693,393 2,293,758

หนี้สินไม่หมนุเวียน
หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ - สทุธิ 14 71,335 77,192
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 15 263,522 372,999
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 349,731 328,809

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 684,588 779,000

รวมหนี้สิน 3,377,981 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 3,317,883 3,373,897

รวมส่วนของเจ้าของ 3,491,283 3,547,297

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 6,869,264 6,620,055

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 21 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ก ูด๊เยียร  ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทนุ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 7 841,633 903,497 2,894,145 2,392,238
ตน้ทุนขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง (778,755) (834,129) (2,534,303) (2,176,247)

กาํไรข ัน้ต้น 62,878 69,368 359,842 215,991
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (75,734) (90,912) (260,077) (278,318)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (39,678) (42,234) (124,821) (129,196)
รายไดอ้ื่น 2,337 2,767 10,954 5,278
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่
   ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (1,668) (7,365) (2,825)         (2,385)         
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น - สทุธิ (8,059) 3,001 (3,748) 17,066

ขาดทนุก่อนหกัต้นทนุทางการเงิน
และภาษีเงินได้ (59,924) (65,375) (20,675) (171,564)

ตน้ทุนทางการเงนิ (11,985) (12,384) (36,308) (36,332)

ขาดทนุก่อนหกัภาษีเงินได้ (71,909) (77,759) (56,983) (207,896)
ภาษเีงนิได้ 16 1,677 5,867 969 (6,799)

ขาดทนุสทุธิสาํหรบังวด (70,232) (71,892) (56,014) (214,695)

ขาดทนุต่อหุ้นข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 17

ขาดทุนสทุธสิาํหรบังวด (9.49) (9.72) (7.57) (29.01)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 21 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

 สาํหรบังวดสามเดือน สาํหรบังวดเก้าเดือน
สิ้นสดุวนัที่ สิ้นสดุวนัที่
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บริษทั ก ูด๊เยียร  ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ขาดทนุสทุธิสาํหรบังวด (70,232) (71,892) (56,014) (214,695)
กาํไรเบด็เสรจ็อื่น
รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่
ไปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน - สทุธจิากภาษี - 1,774 - 2,483

ขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (70,232) (70,118) (56,014) (212,212)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 21 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

สาํหรบังวดสามเดือน  สาํหรบังวดเก้าเดือน
สิ้นสดุวนัที่ สิ้นสดุวนัที่
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บริษทั ก ูด๊เยียร  ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ทนุที่ออก จดัสรรแล้ว - รวม
และชาํระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ที่ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ตามที่แสดงไว้ 74,000 92,000 7,400 3,564,937 3,738,337
ผลกระทบของการนํามาตรฐานบญัชใีหมม่าใชเ้ป็นครัง้แรก - - - (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

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

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

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด
ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (56,014) (56,014)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 74,000 92,000 7,400 3,317,883 3,491,283

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 21 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั ก ูด๊เยียร  ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 20 100,300 210,156

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้อาคารและอุปกรณ์ (546,507) (232,413)
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (2,774) (958)
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 57,630 10,319

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (491,651) (223,052)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
ดอกเบีย้จา่ย (29,076) (31,239)
เงนิสดจา่ยสาํหรบัหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (27,925) (16,581)
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 12 3,255,000 6,505,000
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 12 (3,095,000) (6,130,000)
เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 (92,940) (80,639)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 10,059 246,541

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (381,292) 233,645
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 649,014 354,072
กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 6,646 13,814

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 274,368 601,531

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีคา่ซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 13 250,765 151,920

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 21 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
7
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1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
บรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัและบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยูต่ำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
50/9 หมู ่3 ถนนพหลโยธนิ ก.ม. 36 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 
 
บรษิัทด ำเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกบักำรผลติและจดัจ ำหน่ำยยำงรถยนต์และยำงเครื่องบนิส ำหรบัตลำดในประเทศและ 
เพือ่กำรสง่ออก 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลนี้ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที่ 11 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 
 

2 เหตกุำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
ผลประกอบกำรของบรษิัทฯ ในช่วงไตรมำสที่ 3 ของปีนี้ยงัคงได้รบัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19  
ในตลำด โดยรำยไดใ้นไตรมำสที ่3 นัน้ไดล้ดลงถงึ 7% เมื่อเปรยีบเทยีบในช่วงไตรมำสเดยีวกนัของปีก่อน ซึ่งกไ็ดร้บั
ผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของโรคโควดิ-19 ทีท่ ำใหย้อดขำยในประเทศอยูใ่นระดบัทีค่อ่นขำ้งต ่ำ 
 
บรษิัทได้ท ำกำรปิดโรงงำน และหยุดกระบวนกำรผลติเป็นกำรชัว่ครำวในช่วงไตรมำสที่ 3 กำรปิดโรงงำนดงักล่ำว 
ท ำใหเ้กดิผลกระทบในเชงิลบอยำ่งมสีำระส ำคญัต่อผลประกอบกำรของบรษิทัฯในชว่งไตรมำส 3 นี้ 
 
บรษิทัไดว้ำงขอ้ก ำหนดต่ำงๆ เพื่อใหแ้น่ใจว่ำพนักงำนจะปลอดภยัและมสีุขภำพด ีสอดคลอ้งกบัมำตรกำรฉุกเฉินและ
ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ของรฐับำล ทัง้นี้มำตรกำรทีบ่รษิทัไดเ้ริม่ใชแ้ลว้ ไดแ้ก่ กำรเวน้ระยะห่ำง กำรท ำควำมสะอำดของพืน้ที ่
กำรตรวจวดัอุณหภูม ิกำรลดควำมหนำแน่นของพื้นที่ในส ำนักงำน บรษิทัยงัคงมำตรกำรในกำรรบัมอืกบักำรระบำด 
ของโควิด-19 ในกำรดูแลสุขภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดีของพนักงำน ลูกค้ำ และสังคม ซึ่งยังเป็นสิ่งที่ทำงบริษัท  
ไดใ้หค้วำมส ำคญัอย่ำงสงูสุด และยงัคงใหค้วำมส ำคญักบักำรตดิตำมและเฝ้ำระวงัผลกระทบทำงกำรเงนิทัง้ในระยะสัน้
และระยะยำวต่อผลกำรด ำเนินงำน 
 

3 เกณฑใ์นกำรจดัท ำข้อมลูทำงกำรเงิน 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชไีทย ฉบบัที ่34 เรือ่ง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหวำ่งกำล 
และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลนี้ควรอ่ำนควบคูก่บังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยที่จดัท ำ  
ตำมกฎหมำย ในกรณีทีม่เีนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมแตกต่ำงกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบั
ภำษำไทยเป็นหลกั 
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4 นโยบำยกำรบญัชี 

 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีี่ ใชใ้นกำร
จดัท ำงบกำรเงนิส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 
 
4.1) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้

วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส ำคญัต่อบรษิทั  
 
4.2) ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2564 บรษิทัยุตกิำรน ำมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 (มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำก COVID-19)  
ทีอ่อกโดยสภำวชิำชพีบญัชี ซึ่งบรษิทัไดถ้อืปฏบิตัสิ ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิน้สุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำง
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ผลกระทบจำกกำรยุตกิำรใชม้ำตรกำรผ่อนปรน 
ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส ำคญัต่อบรษิทัซึง่ไดร้วมอยูใ่นผลกำรด ำเนินงำนในงวดปัจจุบนัแลว้ 

 
5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรงุ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องและไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
กลุ่มกจิกำรไมไ่ดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุงใหมด่งัต่อไปนี้มำถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช ้ 
 
ก) กำรปฏิรปูอตัรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงระยะท่ี 2 (กำรปรบัปรงุระยะท่ี 2) มีกำรปรบัปรงุมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4)  
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรบัธุรกิจประกนัภยั ก ำหนดมำตรกำรผ่อนปรนส ำหรบัรำยกำรที่อำจได้รบั
ผลกระทบจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง รวมถึงผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด หรือ
ผลกระทบต่อควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้เมือ่มกีำรเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ  

 
6 กำรประมำณกำร 

 
ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ผูบ้รหิำรต้องใช้ดุลยพนิิจ กำรประมำณกำร  และขอ้สมมตทิี่มผีลกระทบ 
ต่อกำรน ำนโยบำยกำรบญัชมีำใช ้และจ ำนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอำจจะ
แตกต่ำงจำกกำรประมำณกำร 
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7 ข้อมลูตำมส่วนงำนและรำยได้ 

 
ส่วนงำนทำงธุรกจิของบรษิัทประกอบด้วยกำรผลติและจ ำหน่ำยยำงรถยนต์และยำงเครื่องบนิ บรษิทัมฐีำนกำรผลิต  
ในประเทศไทยโดยแยกส่วนงำนธุรกจิตำมตลำดกำรจ ำหน่ำยเป็นแบบตลำดในประเทศและตลำดต่ำงประเทศ กำรขำย
ส่งออกต่ำงประเทศเป็นกำรขำยใหบ้รษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัและกำรขำยภำยในประเทศเป็นกำรขำยใหบ้รษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 
ผูบ้รหิำรเชือ่วำ่ไมม่คีวำมแตกต่ำงอยำ่งมสีำระส ำคญัระหว่ำงกำรเสนอรำยงำนตำมส่วนงำนธุรกจิหรอืส่วนงำนทำงภมูศิำสตร์
ในกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทในอดตีและกำรใช้ดุลยพนิิจเกี่ยวกบับรษิัท ดงันัน้ บรษิัทจงึเสนอขอ้มูล  
ทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนทำงภูมศิำสตร์ที่ใช้เกณฑ์สถำนที่ตัง้ของตลำดเพยีงรูปแบบเดยีว ขอ้มูลทำงกำรเงนิ
จ ำแนกตำมส่วนงำนนี้ไดถู้กน ำเสนอต่อกรรมกำรผูจ้ดักำรส ำหรบักำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัโดยพจิำรณำ
จำกก ำไรก่อนหกัภำษเีงนิได ้
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 กำรขำย

ภำยในประเทศ 
กำรขำยส่งออก 

ต่ำงประเทศ 
 

รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564    
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง 912 1,982 2,894 
ก ำไรขัน้ตน้ตำมสว่นงำน 104 256 360 
(คำ่ใชจ้่ำย)/รำยไดอ้ื่นทีไ่มส่ำมำรถปันส่วนได ้- สุทธ ิ   (417) 
    
ขำดทุนก่อนหกัภำษเีงนิได ้   (57) 
    
จงัหวะกำรรบัรู้รำยได้    
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 912 1,982 2,894 
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7 ข้อมลูตำมส่วนงำนและรำยได้ (ต่อ) 

 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 กำรขำย

ภำยในประเทศ 
กำรขำยส่งออก 

ต่ำงประเทศ 
 

รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563    
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง 1,033 1,359 2,392 
ก ำไรขัน้ตน้ตำมสว่นงำน 133 83 216 
(คำ่ใชจ้่ำย)/รำยไดอ้ื่นทีไ่มส่ำมำรถปันส่วนได ้- สุทธ ิ   (424) 
    

ขำดทุนก่อนหกัภำษเีงนิได ้   (208) 
    

จงัหวะกำรรบัรู้รำยได้    
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 1,033 1,359 2,392 
 
ข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้ำรำยใหญ่ 
 
ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัมรีำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั
จ ำนวนสองรำย เป็นจ ำนวนเงนิ 1,372.7 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 47.4% ของรำยไดร้วม (30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 สองรำย
ซึง่เป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นจ ำนวน 855.2 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 35.8% ของรำยไดร้วม) 
 

8 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 146 200 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้ (26) (24) 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น - สุทธ ิ 120 176 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 18) 231 314 
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 18) 58 57 
คำ่ใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 12 12 
เงนิทดรองจ่ำยและลูกหนี้อื่น 4 10 
รวมลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 425 569 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

12 

 
8 ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน - สทุธิ (ต่อ) 

 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น แยกตำมอำยหุนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 105 152 
เกนิก ำหนดช ำระ   
   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 16 19 
   3 - 12 เดอืน 5 13 
   เกนิกวำ่ 12 เดอืน 20 16 
 146 200 
หกั  คำ่เผือ่ผลขำดทุนลกูหนี้กำรคำ้ (26) (24) 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น - สุทธ ิ 120 176 
 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั แยกตำมอำยหุนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 208 307 
เกนิก ำหนดช ำระ   
   ไมเ่กนิ 3 เดอืน 22 6 
   3 - 12 เดอืน 1 1 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 231 314 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิวดัดว้ยมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและมมีูลค่ำ
ยตุธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ตำมบญัช ี
 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

13 

 
9 สินค้ำคงเหลือ - สทุธิ 

 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
วตัถุดบิ 320 170 
สนิคำ้ระหวำ่งผลติ 43 67 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 566 367 
อะไหล่ 158 161 
สนิคำ้ระหวำ่งทำง 165 70 
 1,252 835 
หกั คำ่เผือ่สนิคำ้ลำ้สมยั - เคลื่อนไหวชำ้ (59) (37) 
 คำ่เผือ่สนิคำ้ทีม่รีำคำทุนสงูกวำ่มลูคำ่สุทธทิีค่ำดวำ่จะไดร้บั (2) (1) 
รวมสนิคำ้คงเหลอื - สุทธ ิ 1,191 797 
 

10 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ 
 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ล้ำนบำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 4,358 
ซือ้สนิทรพัย ์ 648 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (58) 
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (2) 
คำ่เสือ่มรำคำ (277) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สุทธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 4,669 
 

11 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ – สทุธิ 
 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ล้ำนบำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 95 
เพิม่ขึน้ระหวำ่งงวด 18 
คำ่เสือ่มรำคำ (20) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สุทธ ิ(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 93 
 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

14 

 
12 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 

 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิในระหวำ่งงวดสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ล้ำนบำท 
  

รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 1,005 
เพิม่ขึน้ระหวำ่งงวด 3,255 
จ่ำยช ำระระหวำ่งงวด (3,095) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 1,165 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิมอีตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 1.95 ถงึรอ้ยละ 3.35 ต่อปี 
(ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 1.80 ถงึรอ้ยละ 3.31 ต่อปี) เงนิกูย้มืดงักล่ำวและดอกเบี้ยทีเ่กีย่วขอ้งจะถงึก ำหนด
ช ำระภำยในวนัที ่5 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่3 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 โดยบรษิทัไดอ้อกตัว๋สญัญำใชเ้งนิจ ำนวน 
1,295 ลำ้นบำทเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนินี้ไมม่กีำรค ้ำประกนั 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัมวีงเงนิกู้ยมืระยะสัน้กบัสถำบนักำรเงนิที่ยงัไม่ได้ใช้จ ำนวน 1,150.0 ล้ำนบำท  
(ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 1,220.0 ลำ้นบำท)  
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - สุทธ ิวดัดว้ยมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย
และมมีลูคำ่ยตุธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ตำมบญัช ี
 

13 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 656 625 
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 18) 125 75 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 18) 54 68 
เจำ้หนี้คำ่ซือ้ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - กจิกำรอื่น 139 92 
เจำ้หนี้คำ่ซือ้ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตุฯ ขอ้ 18) 112 58 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 225 155 
รวมเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,311 1,073 
 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น วดัด้วยมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยและมีมูลค่ำ
ยตุธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูคำ่ตำมบญัช ี

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

15 

 
14 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิ 

 
จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยตำมสญัญำเชำ่ในอนำคต มดีงันี้ 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเชำ่ 115 123 
หกั  คำ่ใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคต (18) (23) 
มลูคำ่ปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 97 100 
หกั  ส่วนทีค่รบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี - สุทธ ิ (26) (23) 
ส่วนทีค่รบก ำหนดช ำระมำกกวำ่ 1 ปี - สุทธ ิ 71 77 
 
กระแสเงนิสดจ่ำยออกไปส ำหรบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำของบรษิทั ส ำหรบังวดเกำ้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
มจี ำนวน 27.9 ลำ้นบำท (ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 จ ำนวน 16.6 ลำ้นบำท) 
 

15 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในระหวำ่งงวดสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 ล้ำนบำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 539 
จ่ำยช ำระระหวำ่งงวด (93) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (6) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 440 
 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

16 

 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิมดีงัต่อไปนี้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ครบก ำหนดภำยในไมเ่กนิ 1 ปี 176 166 
ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 264 373 
 440 539 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบี้ยลอยตวัมมีลูค่ำใกลเ้คยีงกบัมูลค่ำ
ตำมสญัญำ และอยู่ในขอ้มูลระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำยุตธิรรม กำรค ำนวณมูลค่ำยุตธิรรมจะค ำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบนั
ของกระแสเงนิสดในอนำคตคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืของตลำด 
 

16 ภำษีเงินได้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั - - 
กำรปรบัปรุงจำกปีก่อน - 3 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (1) 4 
 (1) 7 
 
อตัรำภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลถวัเฉลี่ยส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 คอืรอ้ยละ 1.70 (พ.ศ. 2563  
รอ้ยละ 3.27) กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวเกดิจำกกำรใชป้ระโยชน์จำกผลขำดทุนทำงภำษสีะสมยกมำและมกี ำไรทีไ่ดร้บัยกเวน้
ส ำหรบักำรส่งเสรมิกำรลงทุน 
 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

17 

 
17 ขำดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 

 
ขำดทุนต่อหุ้นค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ย 
ถ่วงน ้ำหนกัตำมจ ำนวนหุน้ทีอ่อกอยูใ่นระหวำ่งงวด 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
   
ขำดทุนเป็นของผูถ้อืหุน้ (ลำ้นบำท) (56) (215) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกัทีช่ ำระ   
   และออกจ ำหน่ำยแลว้ (หุน้) 7,400,000 7,400,000 
ขำดทุนต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) (7.57) (29.01) 
 

18 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บรษิัทถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึ่งจดทะเบียนและตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกำ 
บรษิทัใหญ่ดงักล่ำวถอืหุน้ในบรษิทัคดิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 66.79 ของจ ำนวนหุน้ของบรษิทัที่ออกจ ำหน่ำย จ ำนวนหุ้น 
ทีเ่หลอืกระจำยถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
รำยกำรต่อไปนี้เป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) กำรขำยสินค้ำ 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง   
   บรษิทัใหญ่ 339 275 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิกำรทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 1,643 1,084 
 1,982 1,359 
   

รำยไดจ้ำกกำรขำยเครือ่งจกัรและอะไหล่   
   บรษิทัใหญ่ 2 - 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิกำรทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 7 10 
 9 10 

 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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18 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ข) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
กำรซือ้วตัถุดบิและสนิคำ้ส ำเรจ็รปู   
   บรษิทัใหญ่ 84 75 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    
      - กจิกำรทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 366 250 
 450 325 
   

กำรซือ้เครือ่งจกัรและอะไหล่   
   บรษิทัใหญ่ 23 26 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    
      - กจิกำรทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 118 100 
 141 126 
   
คำ่สทิธทิำงกำรคำ้   
   บรษิทัใหญ่ 124 96 
   
คำ่บรกิำรทำงดำ้นเทคนิคกำรผลติ   
   บรษิทัใหญ่ 17 20 
   
คำ่บรหิำรจดักำร   
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    
      - กจิกำรทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 136 122 

 
 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

19 

 
18 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ค) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซ้ือสินค้ำและบริกำร และค่ำซ้ืออำคำรและอปุกรณ์ 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ่ 43 141 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิกำรทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 188 173 
 231 314 
   
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ่ 16 17 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิกำรทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 42 40 
 58 57 
   
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ่ 23 12 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิกำรทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 102 63 
 125 75 
   
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ่ 28 33 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิกำรทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 26 35 
 54 68 
   
เจำ้หนี้คำ่ซือ้ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์   
   บรษิทัใหญ่ 5 23 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิกำรทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 107 35 
 112 58 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 
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18 รำยกำรกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 
ง) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั 

 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 24 20 
 24 20 

 
19 ภำระผกูพนั 

 
กำรค ำ้ประกนักบัธนำคำร 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัมภีำระผกูพนัจำกกำรค ้ำประกนักบัธนำคำรเป็นจ ำนวนเงนิ 23.2 ลำ้นบำท และ 
10,000 เหรยีญสหรฐัฯ (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 23.9 ลำ้นบำท และ 10,000 เหรยีญสหรฐัฯ) และมภีำระผูกพนัจำก
กำรค ้ำประกนักบัธนำคำรเกีย่วกบัภำษมีูลค่ำเพิม่ทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบโดยสรรพำกรเป็นจ ำนวนเงนิ 139.3 ลำ้นบำท 
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 : 139.0 ลำ้นบำท) 
 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 บรษิทัมภีำระผกูพนัดำ้นกำรลงทุนในเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 
424.1 ลำ้นบำท (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 จ ำนวน 138.4 ลำ้นบำท) 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตปุระกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2564 

21 

 
20 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

 
กำรกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน) ก่อนหกัภำษเีงนิไดใ้หเ้ป็นกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนมดีงัต่อไปนี้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 30 กนัยำยน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563  
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ขำดทุนก่อนหกัภำษเีงนิได ้ (57) (208) 
รำยกำรปรบัปรุง   
   ขำดทุนคำ่เผือ่ผลขำดทุนลูกหนี้กำรคำ้ (หมำยเหตุฯ ขอ้ 8) 2 2 
   ขำดทุนคำ่เผือ่มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัของสนิคำ้คงเหลอื 23 25 
      (หมำยเหตุฯ ขอ้ 9)   
   คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุฯ ขอ้ 10 และ 11) 298 274 
   ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 2 1 
   ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่สนิทรพัย ์ - 6 
   รำยไดด้อกเบีย้ - (1) 
   ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 36 36 
   ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 7 (15) 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 28 27 
   กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน   
      - ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 156 118 
      - สนิคำ้คงเหลอื (418) 14 
      - ภำษมีลูคำ่เพิม่รอขอคนื (62) 98 
      - สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 2 (1) 
      - สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (1) - 
      - เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 104 (129) 
      - ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยคำ้งจ่ำย (9) (11) 
      - หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (3) - 
      - จ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (7) (25) 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 101 211 
   ดอกเบีย้รบั - 1 
   จ่ำยภำษเีงนิได ้ (1) (2) 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 100 210 
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