
บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 



รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญำต 
 
เสนอ  ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลของบรษิัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย  
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และงบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดง 
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ รวมถงึงบกระแสเงนิสดส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ร ับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูล 
ทางการเงนิระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผดิชอบด้านการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น  
การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่วา่
จะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มูล 
ทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ี  
ฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ชยัศิริ  เรืองฤทธ์ิชยั 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4526 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 301,978 326,146

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 8 582,491 717,474

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 9 1,347,203 1,177,492

ภาษีมลูคา่เพมิรอขอคนืภายในหนึงปี 107,483 107,877

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 7,889 5,431

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,347,044 2,334,420

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 5,062,278 5,036,041

สทิธกิารใชส้นิทรพัย ์- สุทธิ 11 80,025 88,237

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 1,293 1,830

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 77,385 60,140

ภาษีมลูคา่เพมิรอขอคนื 32,102 29,143

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 11,208 9,531

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 5,264,291 5,224,922

รวมสินทรพัย์ 7,611,335 7,559,342

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 21 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 12 1,560,000 1,495,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 13 1,730,641 1,699,065

หนีสนิตามสญัญาเช่าทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - สุทธิ 14 26,432 26,674

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทถีงึกําหนด

ชําระภายในหนึงปี - สุทธิ 15 174,061 174,412

ภาษีเงนิไดห้กั ณ ทจีา่ยคา้งจา่ย 7,916 8,457

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 3,850 4,274

รวมหนีสินหมุนเวียน 3,502,900 3,407,882

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 14 60,285 66,633

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 15 174,061 218,015

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 332,549 339,003

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 566,895 623,651

รวมหนีสิน 4,069,795 4,031,533

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 3,368,140 3,354,409

รวมส่วนของเจ้าของ 3,541,540 3,527,809

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 7,611,335 7,559,342

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 21 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทเีกยีวขอ้ง 7 1,126,240 989,599

ตน้ทุนขายและบรกิารทเีกยีวขอ้ง (982,066) (826,971)

กาํไรขนัต้น 144,174 162,628

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (98,573) (94,853)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (44,057) (38,155)

รายไดอ้นื 7,154 6,509

กลบัรายการขาดทุน (ขาดทุน) จากการดอ้ยคา่

ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (132) (2,117)

กําไรจากอตัราแลกเปลยีน - สุทธิ 1,236 1,163

กาํไรก่อนหกัต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 9,802 35,175

ตน้ทุนทางการเงนิ (13,316) (12,673)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนหกัภาษีเงินได้ (3,514) 22,502

ภาษีเงนิได้ 16 17,245 (648)

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 13,731 21,854

กาํไรต่อหุ้น (บาท)

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 17 1.86 2.95

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 21 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนับาท พนับาท

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 13,731 21,854

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 13,731 21,854

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 21 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

สาํหรบังวดสามเดือน

สินสดุวนัที
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ทุนทีออก จดัสรรแล้ว - รวม

และชาํระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สาํรองตามกฎหมาย ทียงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 21,854 21,854

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 74,000 92,000 7,400 3,354,409 3,527,809

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 13,731 13,731

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 74,000 92,000 7,400 3,368,140 3,541,540

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 21 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 20 118,645 (60,543)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพอืซอือาคารและอุปกรณ์ (174,405) (142,738)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (103) (1,953)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเครอืงจกัรและอุปกรณ์ 10,606 -

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (163,902) (144,691)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ดอกเบยีจา่ย (11,564) (9,735)

เงนิสดจ่ายสาํหรบัหนีสนิตามสญัญาเช่า (8,436) (9,916)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 12 1,560,000 1,005,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 12 (1,495,000) (1,005,000)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 15 (42,239) (43,332)

เงนิสดสุทธไิด ้(ใชไ้ปใน) มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 2,761 (62,983)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สทุธิ (42,496) (268,217)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 326,146 649,014

กําไรจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 18,328 5,276

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 301,978 386,073

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีคา่ซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 13 193,080 124,345

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 21 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

8 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัและบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่ตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
50/9 หมู่ 3 ถนนพหลโยธนิ ก.ม. 36 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 12120 
 
บรษิัทด ำเนินธุรกิจหลกัเกี่ยวกบักำรผลติและจดัจ ำหน่ำยยำงรถยนต์และยำงเครื่องบินส ำหรบัตลำดในประเทศและ 
เพื่อกำรส่งออก 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่12 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหวำ่งงวดท่ีรำยงำน 
 
บรษิทัมผีลประกอบกำรทีด่ใีนหลำย ๆ ดำ้นในช่วงไตรมำสแรกในปี พ.ศ.2565 รวมถงึกำรเตบิโตในส่วนแบ่งตลำดและ
ยอดขำย บรษิทัยงัคงด ำเนินธุรกจิอย่ำงต่อเน่ือง ทัง้ในส่วนของยำงเครื่องบนิ ยำงรถยนตน์ัง่ และยำงทีผ่ลติใหแ้ก่ผูผ้ลติ
รถยนตช์ัน้น ำ (OEM) 
 
รำยได้ของบริษัทในไตรมำสแรก ของปี พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมำสเดียวกันในปี  
พ.ศ. 2564 เนื่องจำกกำรเพิม่ขึน้ของยอดขำยยำงเครอืงบนิ โดยอุตสำหกรรมยำนบนินัน้ได้เริม่ฟ้ืนตวัเนื่องจำกธุรกจิ
ขนส่งทำงอำกำศทีม่คีวำมต้องกำรมำกขึน้ และกำรโดยสำรทำงเครื่องบนิส ำหรบัสำยกำรบนิภำยในประเทศทีม่มีำกขึน้ 
ซึ่งสอดคล้องกบัอตัรำประชำกรทีไ่ดร้บัวคัซนีโควดิเพิม่ขึน้ ในขณะทีก่ำรโดยสำรทำงเครื่องบนิระหว่ำงประเทศยงัอยู่ใน
ระดบัต ่ำ 
 
บรษิทัไดว้ำงขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ เพื่อใหแ้น่ใจว่ำพนักงำนจะปลอดภยัและมสุีขภำพด ีซึ่งสอดคล้องกบัมำตรกำรฉุกเฉิน
และขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ของรฐับำล โดยบรษิทัยงัคงมำตรกำรในกำรรบัมอืกบักำรระบำดของโควดิ-19 ในกำรดแูลสุขภำพ
และควำมเป็นอยู่ทีด่ขีองพนักงำน ลูกคำ้ และสงัคม มำตรกำรทีใ่ช ้ไดแ้ก่ กำรเวน้ระยะห่ำง กำรท ำควำมสะอำดพื้นที่ 
กำรตรวจวดัอุณหภูม ิและกำรลดควำมหนำแน่นของพืน้ทีใ่นส ำนักงำน ซึ่งเป็นสิง่ทีท่ำงบรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัอย่ำง
สูงสุด และยงัคงใหค้วำมส ำคญักบักำรตดิตำมและเฝ้ำระวงัผลกระทบทำงกำรเงนิทัง้ในระยะสัน้และระยะยำวต่อผลกำร
ด ำเนินงำน 
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3 เกณฑใ์นกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชไีทย ฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 
และขอ้ก ำหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลนี้ควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึ้นจำกขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยทีจ่ดัท ำ  
ตำมกฎหมำย ในกรณีที่มีเนื้อควำมขดัแย้งกันหรือมีกำรตีควำมแตกต่ำงกัน ให้ใช้ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล  
ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

4 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบำยกำรบญัชทีีใ่ชใ้นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดยีวกนักบันโยบำยกำรบญัชทีี่ใชใ้นกำร
จดัท ำงบกำรเงนิส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่กีำรปรบัปรุงและมผีลบงัคบัใช้ส ำหรบัปีบญัชเีริม่ต้นในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 
พ.ศ. 2565 ไม่มผีลกระทบทีส่ ำคญัต่อบรษิทั 
 

5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรงุ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องและไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อบริษทั 
 
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
ผลกระทบต่อควำมสมัพนัธข์องกำรป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้เมื่อมกีำรเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้อำ้งองิ  
 

ทัง้นี้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุงดงักล่ำวไม่มผีลกระทบอย่ำงมสีำระส ำคญัต่อบรษิทั 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 กำรประมำณกำร 

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

7 ข้อมูลตำมส่วนงำนและรำยได้ 
 
ส่วนงำนทำงธุรกิจของบรษิัทประกอบด้วยกำรผลติและจ ำหน่ำยยำงรถยนต์และยำงเครื่องบนิ บรษิัทมฐีำนกำรผลติ  
ในประเทศไทยโดยแยกส่วนงำนธุรกจิตำมตลำดกำรจ ำหน่ำยเป็นแบบตลำดในประเทศและตลำดต่ำงประเทศ กำรขำย
ส่งออกต่ำงประเทศเป็นกำรขำยใหบ้รษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนัและกำรขำยภำยในประเทศเป็นกำรขำยใหบ้รษิทัทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 
ผูบ้รหิำรเชื่อว่ำไม่มคีวำมแตกต่ำงอย่ำงมสีำระส ำคญัระหว่ำงกำรเสนอรำยงำนตำมส่วนงำนธุรกจิหรอืส่วนงำนทำงภูมศิำสตร์
ในกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทในอดตีและกำรใช้ดุลยพนิิจเกี่ยวกบับรษิัท ดงันัน้ บรษิัทจงึเสนอขอ้มูล  
ทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนทำงภูมศิำสตร์ที่ใชเ้กณฑ์สถำนที่ตัง้ของตลำดเพยีงรูปแบบเดยีว ขอ้มูลทำงกำรเงนิ
จ ำแนกตำมส่วนงำนนี้ไดถู้กน ำเสนอต่อกรรมกำรผูจ้ดักำรส ำหรบักำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัโดยพจิำรณำ
จำกก ำไรก่อนหกัภำษเีงนิได ้
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
กำรขำย

ภำยในประเทศ 
กำรขำยส่งออก 

ต่ำงประเทศ 
 

รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565    
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง 374 752 1,126 
ก ำไรขัน้ตน้ตำมส่วนงำน 44 100 144 
ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได ้- สุทธ ิ   (148) 
    
ขำดทุนก่อนหกัภำษเีงนิได ้   (4) 
    
จงัหวะกำรรบัรู้รำยได้    
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 374 752 1,126 
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 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
กำรขำย

ภำยในประเทศ 
กำรขำยส่งออก 

ต่ำงประเทศ 
 

รวม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
    

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2564    
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง 350 640 990 
ก ำไรขัน้ตน้ตำมส่วนงำน 70 93 163 
ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถปันส่วนได ้- สุทธ ิ   (140) 
    

ก ำไรก่อนหกัภำษเีงนิได ้   23 
    

จงัหวะกำรรบัรู้รำยได้    
เมื่อปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 350 640 990 
 
ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
 
ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 บรษิทัมรีำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่ซึ่งเป็นกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั
จ ำนวนหนึ่งรำย เป็นจ ำนวนเงนิ 459.5 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 40.80 ของรำยได้รวม (31 มนีำคม พ.ศ. 2564 หนึ่งรำย 
เป็นจ ำนวนเงนิ 363.7 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 36.76 ของรำยไดร้วม) 
 

8 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 220 217 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้กำรคำ้ (24) (24) 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น - สุทธ ิ 196 193 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 18) 327 435 
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 18) 34 73 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 18 7 
เงนิทดรองจ่ำยและลูกหนี้อื่น 6 4 
ลูกหนี้อื่น 1 5 
รวมลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 582 717 
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ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น แยกตำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 177 179 
เกนิก ำหนดช ำระ   
   ไม่เกนิ 3 เดอืน 22 15 
   4 - 12 เดอืน 1 2 
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน 20 21 
 220 217 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้กำรคำ้ (24) (24) 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น - สุทธ ิ 196 193 
 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั แยกตำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 290 398 
เกนิก ำหนดช ำระ   
   ไม่เกนิ 3 เดอืน 31 35 
   4 - 12 เดอืน 6 2 
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 327 435 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิวดัดว้ยมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและมมีูลค่ำ
ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำตำมบญัช ี
 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

13 

 
9 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
วตัถุดบิ 318 282 
สนิคำ้ระหว่ำงผลติ 49 46 
สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 730 614 
อะไหล ่ 153 158 
สนิคำ้ระหว่ำงทำง 142 130 
 1,392 1,230 
หกั ค่ำเผื่อสนิคำ้ลำ้สมยั - เคลื่อนไหวชำ้ (41) (50) 
 ค่ำเผื่อสนิคำ้ทีม่รีำคำทุนสงูกว่ำมลูค่ำสุทธทิีค่ำดว่ำจะไดร้บั (4) (3) 
รวมสนิคำ้คงเหลอื - สุทธ ิ 1,347 1,177 
 

10 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ 
 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 ล้ำนบำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 5,036 
ซื้อสนิทรพัย ์ 126 
จ ำหน่ำยสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (4) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (96) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 5,062 
 

11 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ – สุทธิ 
 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 ล้ำนบำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 88 
ค่ำเสื่อมรำคำ (8) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด - สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 80 
 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

14 

 
12 เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 

 

กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิในระหว่ำงงวดสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 ล้ำนบำท 
  

รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 1,495 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด 1,560 
จ่ำยช ำระระหว่ำงงวด (1,495) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 1,560 
 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม พ.ศ. 2565 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเป็นตัว๋สญัญำใชเ้งนิโดยมอีตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 
1.95 ถึงร้อยละ 3.62 ต่อปี (ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ร้อยละ 1.95 ถึงร้อยละ 3.60 ต่อปี) เงินกู้ยืมดงักล่ำวและ
ดอกเบี้ยทีเ่กี่ยวขอ้งจะถงึก ำหนดช ำระภำยในวนัที ่3 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที ่2 มถิุนำยน พ.ศ. 2565 โดยบรษิทั
ไดอ้อกตัว๋สญัญำใชเ้งนิจ ำนวน1,560.0 ลำ้นบำท เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิน้ีไม่มกีำรค ้ำประกนั 
 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสัน้กับสถำบนักำรเงินที่ยงัไม่ได้ใช้จ ำนวน 755.0 ล้ำนบำท  
(ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวน 570.0 ลำ้นบำท)  
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - สุทธ ิวดัดว้ยมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและ
มมีลูค่ำยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำตำมบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

13 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจำ้หน้ีอ่ืน 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   

เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรอื่น 1,002 968 
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตฯุ ขอ้ 18) 121 88 
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุฯ ขอ้ 18) 236 220 
เจำ้หนี้ค่ำซื้อทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - กจิกำรอื่น 182 225 
เจำ้หนี้ค่ำซื้อทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
   (หมำยเหตฯุ ขอ้ 18) 11 16 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 179 182 
รวมเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 1,731 1,699 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น วดัดว้ยมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและมมีลูค่ำยุตธิรรม
ใกลเ้คยีงกบัมลูค่ำตำมบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

15 

 
14 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิ 

 
จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำในอนำคต มดีงันี้ 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
จ ำนวนเงนิทีต่อ้งจ่ำยในอนำคตตำมสญัญำเช่ำ 100 109 
หกั  ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในอนำคต (14) (16) 
มลูค่ำปัจจุบนัของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 86 93 
หกั  ส่วนทีค่รบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี - สุทธ ิ (26) (26) 
ส่วนทีค่รบก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 1 ปี - สุทธ ิ 60 67 
 
กระแสเงนิสดจ่ำยออกไปส ำหรบัหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำของบรษิทั ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 
มจี ำนวน 8.4 ลำ้นบำท (ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวน 9.9 ลำ้นบำท) 
 

15 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 
 
กำรเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิในระหว่ำงงวดสำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 
 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 ล้ำนบำท 
  
รำคำตำมบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 392 
จ่ำยช ำระระหว่ำงงวด (42) 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ (2) 
รำคำตำมบญัชปีลำยงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 348 
 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

16 

 
ระยะเวลำครบก ำหนดของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิมดีงัต่อไปนี้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม  
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ครบก ำหนดภำยในไม่เกนิ 1 ปี 174 174 
ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 174 218 
 348 392 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิทีม่อีตัรำดอกเบี้ยลอยตวัมมีูลค่ำใกล้เคยีงกบัมูลค่ำ
ตำมสญัญำ กำรค ำนวณมลูค่ำยุตธิรรมจะค ำนวณจำกมลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงนิสดในอนำคตคดิลดดว้ยอตัรำดอกเบี้ยเงนิ
กูย้มืของตลำดซึง่มูลค่ำยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัมูลค่ำตำมบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิและอยู่ในขอ้มูลระดบั 2 ของ
ล ำดบัชัน้มลูค่ำยุตธิรรม 

 
16 ภำษีเงินได้ 

 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ภำษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั - - 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี (17) 1 
 (17) 1 
 
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลถัวเฉลี่ยส ำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 คือร้อยละ 490.72  
(พ.ศ. 2564 รอ้ยละ 2.88) กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวเกดิจำกบรษิทัประเมนิโอกำสทีจ่ะใชผ้ลขำดทุนทำงภำษสีะสมยกมำ
และพบว่ำมโีอกำสเป็นไปไดสู้ง บรษิทัจงึรบัรูส้นิทรพัยภ์ำษีเงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กดิจำกขำดทุนสะสมทำงภำษใีนปีก่อน 
จ ำนวน 17.2 ลำ้นบำทในงวดนี้ 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

17 

 
17 ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน 

 
ก ำไรต่อหุ้นค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉลี่ย 
ถ่วงน ้ำหนักตำมจ ำนวนหุน้ทีอ่อกอยู่ในระหว่ำงงวด 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
   
ก ำไรเป็นของผูถ้อืหุน้ (ลำ้นบำท) 14 22 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีช่ ำระ   
   และออกจ ำหน่ำยแลว้ (หุน้) 7,400,000 7,400,000 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำท) 1.86 2.95 
 

18 รำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
บริษัทถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึ่งจดทะเบียนและตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกำ 
บรษิัทใหญ่ดงักล่ำวถอืหุน้ในบรษิัทคดิเป็นจ ำนวนรอ้ยละ 66.87 ของจ ำนวนหุน้ของบรษิทัที่ออกจ ำหน่ำย จ ำนวนหุน้ 
ทีเ่หลอืกระจำยถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรทีม่สีำระส ำคญักบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) กำรขำยสินค้ำ 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำรทีเ่กีย่วขอ้ง   
   บรษิทัใหญ ่ 160 85 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิกำรทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 592 555 
 752 640 
   
รำยไดจ้ำกกำรขำยเครื่องจกัรและอะไหล่   
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิกำรทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคมุเดยีวกนั 16 1 

 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

18 

 
ข) กำรซื้อสินค้ำและบริกำร 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
กำรซื้อวตัถุดบิและสนิคำ้ส ำเรจ็รปู   
   บรษิทัใหญ่ 34 37 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    
      - กจิกำรทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 154 113 
 188 150 
   
กำรซื้อเครื่องจกัรและอะไหล่   
   บรษิทัใหญ่ 10 7 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    
      - กจิกำรทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 8 7 
 18 14 
   
ค่ำสทิธทิำงกำรคำ้   
   บรษิทัใหญ่ 49 43 
   
ค่ำบรกิำรทำงดำ้นเทคนิคกำรผลติ   
   บรษิทัใหญ่ 7 6 
   
ค่ำบรหิำรจดักำร   
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    
      - กจิกำรทีอ่ยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 46 47 

 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

19 

 
ค) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรขำยและซื้อสินค้ำและบริกำร และค่ำซื้ออำคำรและอปุกรณ์ 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 31 ธนัวำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ลูกหนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ ่ 87 150 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิกำรทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 240 285 
 327 435 
   
ลูกหนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ ่ 6 27 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิกำรทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 28 46 
 34 73 
   
เจำ้หนี้กำรคำ้ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ ่ 34 18 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิกำรทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 87 70 
 121 88 
   
เจำ้หนี้อื่น - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
   บรษิทัใหญ ่ 36 33 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิกำรทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 200 187 
 236 220 
   
เจำ้หนี้ค่ำซื้อทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์   
   บรษิทัใหญ ่ 5 6 
   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิกำรทีอ่ยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 6 10 
 11 16 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

20 

 
ง) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคญั 

 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 9 8 
 9 8 

 
19 ภำระผกูพนั 

 
กำรค ำ้ประกนักบัธนำคำร 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 บรษิทัมภีำระผกูพนัจำกกำรค ้ำประกนักบัธนำคำรเป็นจ ำนวนเงนิ 22.7 ล้ำนบำท และ  
9,824 เหรยีญสหรฐัฯ (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 : 29.0 ลำ้นบำท และ 10,000 เหรยีญสหรฐัฯ) และมภีำระผกูพนัจำกกำร
ค ้ำประกนักบัธนำคำรเกี่ยวกบัภำษีมูลค่ำเพิม่ที่อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบโดยสรรพำกรเป็นจ ำนวนเงิน 139.0 ล้ำนบำท  
(31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 : 139.0 ลำ้นบำท) 
 
ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 
ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2565 บรษิทัมภีำระผกูพนัดำ้นกำรลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ์ เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 
155.0 ลำ้นบำท (ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 จ ำนวน 249.5 ลำ้นบำท) 
  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบข้อมลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 

21 

 
20 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

 
กำรกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน) ก่อนหกัภำษเีงนิไดใ้หเ้ป็นกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำนมดีงัต่อไปนี้ 
 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 31 มีนำคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564  
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
   
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนหกัภำษเีงนิได ้ (4) 23 
รำยกำรปรบัปรุง   
   ขำดทุนจำก (กลบัรำยกำร) กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ  - 2 
   ขำดทุนจำก (กลบัรำยกำร) ค่ำเผื่อมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัของสนิคำ้คงเหลอื   
      (หมำยเหตฯุ ขอ้ 9) (8) 17 
   ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตฯุ ขอ้ 10 และ 11) 105 99 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ (6) - 
   ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 13 13 
   ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ (11) 6 
   ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 10 9 
   กำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน   
      - ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อืน่ 136 (192) 
      - สนิคำ้คงเหลอื (161) (194) 
      - ภำษมีลูค่ำเพิม่รอขอคนื (3) (31) 
      - สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (2) - 
      - สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น (2) - 
      - เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 69 205 
      - ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ำยคำ้งจ่ำย (1) (10) 
      - หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น - (2) 
      - จ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (16) (5) 
เงนิสดสุทธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 119 (60) 
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