
 

บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ  ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั กู๊ดเยยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลของบรษิัท กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย  

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรบั 

งวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ รวมถึงงบกระแสเงนิสด

สําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิาร 

ของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 

เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มลูทางการเงนิ

ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

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 

10 สงิหาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 420,983 326,146

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 7 788,071 717,474

สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 8 1,507,402 1,177,492

ภาษีมลูคา่เพมิรอขอคนืภายในหนึงปี 106,256 107,877

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 8,360 5,431

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,831,072 2,334,420

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9 5,130,312 5,036,041

สทิธกิารใชส้นิทรพัย ์- สุทธิ 10 72,891 88,237

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 1,345 1,830

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 84,064 60,140

ภาษีมลูคา่เพมิรอขอคนื 35,836 29,143

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 11,413 9,531

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 5,335,861 5,224,922

รวมสินทรพัย์ 8,166,933 7,559,342

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

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 11 1,905,000 1,495,000

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 12 1,990,001 1,699,065

หนีสนิตามสญัญาเช่าทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - สุทธิ 13 26,007 26,674

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทถีงึกําหนด

ชําระภายในหนึงปี - สุทธิ 14 179,183 174,412

ภาษีเงนิไดห้กั ณ ทจีา่ยคา้งจา่ย 11,534 8,457

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 5,672 4,274

รวมหนีสินหมุนเวียน 4,117,397 3,407,882

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 13 54,032 66,633

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 14 134,387 218,015

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 340,853 339,003

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 529,272 623,651

รวมหนีสิน 4,646,669 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 3,346,864 3,354,409

รวมส่วนของเจ้าของ 3,520,264 3,527,809

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 8,166,933 7,559,342

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 21 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

3



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทเีกยีวขอ้ง 6 1,332,117 1,062,913 2,458,357 2,052,512

ตน้ทุนขายและบรกิารทเีกยีวขอ้ง (1,161,141) (928,577) (2,143,207) (1,755,548)

กาํไรขนัต้น 170,976 134,336 315,150 296,964

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (116,514) (89,490) (215,088) (184,343)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (50,575) (46,988) (94,632) (85,143)

กําไรอนื - สุทธิ 1,933 2,108 9,087 8,617

กลบัรายการกําไร (ขาดทุน) จากการดอ้ยคา่

ของสนิทรพัยท์างการเงนิ (10) 960 (142) (1,157)

กําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลยีน - สุทธิ (16,926) 3,148 (15,690) 4,311

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนหกัต้นทุนทางการเงิน

และภาษีเงินได้ (11,116) 4,074 (1,315) 39,249

ตน้ทุนทางการเงนิ (16,838) (11,651) (30,154) (24,324)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนหกัภาษีเงินได้ (27,954) (7,577) (31,469) 14,925

ภาษีเงนิได้ 15 6,679 (60) 23,924 (708)

กาํไร (ขาดทุน) สทุธิสาํหรบังวด (21,275) (7,637) (7,545) 14,217

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 16 (2.88) (1.03) (1.02) 1.92

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 21 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

สินสดุวนัที สินสดุวนัที

 สาํหรบังวดสามเดือน สาํหรบังวดหกเดือน
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กาํไร (ขาดทุน) สทุธิสาํหรบังวด (21,275) (7,637) (7,545) 14,217

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (21,275) (7,637) (7,545) 14,217

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 21 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

 สาํหรบังวดสามเดือน สาํหรบังวดหกเดือน

สินสดุวนัที สินสดุวนัที

5



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

ทุนทีออก จดัสรรแล้ว

และชาํระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น - สาํรองตามกฎหมาย ทียงัไม่ได้จดัสรร รวม

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 - - - 14,217 14,217

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

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - (7,545) (7,545)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 74,000 92,000 7,400 3,346,864 3,520,264

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 21 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

กาํไรสะสม
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บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 19 227,589 82,404

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (450,386) (330,807)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (821) (2,550)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเครอืงจกัรและอุปกรณ์ 10,607 -

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (440,600) (333,357)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ดอกเบยีจา่ย (25,762) (18,256)

เงนิสดจ่ายสาํหรบัหนีสนิตามสญัญาเช่า 13 (16,846) (18,898)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 11 3,465,000 2,090,000

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 11 (3,055,000) (2,010,000)

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 (68,087) (74,567)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ 299,305 (31,721)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สทุธิ 86,294 (282,674)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 326,146 649,014

กําไรจากอตัราแลกเปลยีนของเงนิสด

และรายการเทยีบเทา่เงนิสด 8,543 2,661

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 420,983 369,001

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีคา่ซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 12 99,523 127,041

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 8 ถงึ 21 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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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 ่10 สงิหาคม พ.ศ. 2565 

 

2 เกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 

และขอ้กําหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยทีจ่ดัทํา 

ตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเน้ือความขดัแย้งกันหรือมกีารตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี่ใช้ใน 

การจดัทาํงบการเงนิสาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงและมผีลบงัคบัใช้สําหรบัปีบญัชเีริม่ต้นในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 

พ.ศ. 2565 ไม่มผีลกระทบทีส่าํคญัต่อบรษิทั 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2565 ท่ีเก่ียวข้องและไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยสาํคญัต่อบริษทั 

 

การปฏิรูปอตัราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรบัปรุงระยะท่ี 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทางการบญัชี

สาํหรบัธรุกิจประกนัภยั กําหนดมาตรการผ่อนปรนสําหรบัรายการทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบีย้

อ้างองิ รวมถงึผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่ง

ทีอ่าจจะเกดิขึน้เมื่อมกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ  

 

ทัง้น้ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระสาํคญัต่อบรษิทั 

 

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 

    

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565    

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 859 1,599 2,458 

กําไรขัน้ตน้ตามส่วนงาน 96 219 315 

ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธ ิ   (346) 

    

ขาดทุนก่อนหกัภาษเีงนิได ้   (31) 

    

จงัหวะการรบัรู้รายได้    

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 859 1,599 2,458 
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 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 การขาย

ภายในประเทศ 

การขายส่งออก 

ต่างประเทศ 

 

รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
    

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564    

รายไดจ้ากการขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 665 1,388 2,053 

กําไรขัน้ตน้ตามส่วนงาน 111 186 297 

ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถปันส่วนได ้- สุทธ ิ   (282) 

    

กําไรก่อนหกัภาษเีงนิได ้   15 

    

จงัหวะการรบัรู้รายได้    

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (Point in time) 665 1,388 2,053 

 

ข้อมูลเก่ียวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 

สําหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 บรษิัทมรีายได้จากลูกคา้รายใหญ่ซึ่งเป็นกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั

จํานวนสองราย เป็นจํานวนเงนิ 977.7 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 39.77 ของรายไดร้วม (30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 สองราย 

เป็นจาํนวนเงนิ 957.4 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 46.64 ของรายไดร้วม) 

 

7 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น 301 217 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ (24) (24) 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น - สุทธ ิ 277 193 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 17) 448 435 

ลูกหน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 17) 40 73 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 13 7 

เงนิทดรองจ่ายและลูกหน้ีอื่น 10 4 

ลูกหน้ีอื่น - 5 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ 788 717 
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ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น แยกตามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ยงัไมถ่งึกําหนดชาํระ 248 179 

เกนิกําหนดชาํระ   

   ไม่เกนิ 3 เดอืน 30 15 

   4 - 12 เดอืน 3 2 

   เกนิกว่า 12 เดอืน 20 21 

 301 217 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ (24) (24) 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น - สุทธ ิ 277 193 

 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั แยกตามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ยงัไมถ่งึกําหนดชาํระ 421 398 

เกนิกําหนดชาํระ   

   ไม่เกนิ 3 เดอืน  23  35 

   4 - 12 เดอืน 4 2 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 448 435 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิวดัดว้ยมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายและมมีลูค่า

ยุตธิรรมไม่แตกต่างอย่างมสีาระสาํคญักบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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8 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

วตัถุดบิ 398 282 

สนิคา้ระหว่างผลติ 53 46 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 707 614 

อะไหล่ 153 158 

สนิคา้ระหว่างทาง 235 130 

 1,546 1,230 

หกั ค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั - เคลื่อนไหวชา้ (36) (50) 

 ค่าเผื่อสนิคา้ทีม่รีาคาทุนสงูกว่ามลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั (3) (3) 

รวมสนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 1,507 1,177 

 

9 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 

 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ล้านบาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 5,036 

ซื้อสนิทรพัย ์ 309 

จาํหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (4) 

การดอ้ยค่า - สุทธ ิ (7) 

ค่าเสื่อมราคา (204) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 5,130 

 

10 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ – สุทธิ 

 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ล้านบาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ(ตรวจสอบแลว้) 88 

ค่าเสื่อมราคา (15) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 73 

 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

14 

 

11 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิในระหว่างงวดสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 
 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ล้านบาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 1,495 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 3,465 

จ่ายชาํระระหว่างงวด (3,055) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 1,905 
 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิโดยมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ  

1.98 ถึงร้อยละ 3.73 ต่อปี (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ร้อยละ 1.95 ถึงร้อยละ 3.60 ต่อปี) เงินกู้ยืมดงักล่าวและ

ดอกเบีย้ทีเ่กี่ยวขอ้งจะถงึกําหนดชาํระภายในวนัที ่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัที ่2 กนัยายน พ.ศ. 2565 โดยบรษิทั

ไดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งนิจาํนวน 1,905.0 ลา้นบาท เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิน้ีไม่มกีารคํ้าประกนั 
 

ณ วนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 บรษิัทมวีงเงนิกู้ยมืระยะสัน้กบัสถาบนัการเงินที่ยงัไม่ได้ใช้จํานวน 450.2 ล้านบาท  

(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จาํนวน 570.0 ลา้นบาท)  
 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิวดัดว้ยมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย

และมมีลูค่ายุตธิรรมไม่แตกต่างอย่างมสีาระสาํคญักบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

12 เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน 
 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการอื่น 1,006 968 

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตฯุ ขอ้ 17) 217 88 

เจา้หน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุฯ ขอ้ 17) 452 220 

เจา้หน้ีค่าซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - กจิการอื่น 84 225 

เจา้หน้ีค่าซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

   (หมายเหตฯุ ขอ้ 17) 

 

16 16 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 215 182 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 1,990 1,699 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น วดัด้วยมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายและมีมูลค่า

ยุตธิรรมใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

15 

 

13 หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 

 

จาํนวนเงนิทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเช่าในอนาคต มดีงัน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

จาํนวนเงนิทีต่อ้งจา่ยในอนาคตตามสญัญาเช่า 92 109 

หกั  ค่าใชจ้่ายทางการเงนิในอนาคต (12) (16) 

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 80 93 

หกั  ส่วนทีค่รบกําหนดชาํระภายใน 1 ปี - สุทธ ิ (26) (26) 

ส่วนทีค่รบกําหนดชาํระมากกว่า 1 ปี - สุทธ ิ 54 67 

 

กระแสเงนิสดจ่ายออกไปสําหรบัหน้ีสนิตามสญัญาเช่าของบรษิทั สําหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 

มจีาํนวน 16.8 ลา้นบาท (ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 จาํนวน 18.9 ลา้นบาท) 

 

14 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 

 

การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในระหว่างงวดสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 ล้านบาท 

  

ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 392 

จ่ายชาํระระหว่างงวด (68) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ (11) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 313 

 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

16 

 

ระยะเวลาครบกําหนดของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมดีงัต่อไปน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม  

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ครบกําหนดภายในไมเ่กนิ 1 ปี 179 174 

ครบกําหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 134 218 

 313 392 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้ลอยตวัมมีลูค่าใกล้เคยีงกบัมลูค่า

ตามสญัญา การคํานวณมูลค่ายุติธรรมจะคํานวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดในอนาคตคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ย 

เงนิกูย้มืของตลาดซึง่มลูค่ายุตธิรรมไม่แตกต่างอย่างมสีาระสาํคญักบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิและ

อยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของลําดบัชัน้มลูค่ายุตธิรรม 

 

15 ภาษีเงินได้ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั - - 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 24 1 

 24 1 

 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลถัวเฉลี่ยสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คือร้อยละ 76.02  

(พ.ศ. 2564 ร้อยละ 0.79) การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวเกิดจากการใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีสะสมยกมาและ

การเปลีย่นแปลงของผลแตกต่างชัว่คราวทีไ่ม่ไดร้บัรูใ้นปีทีผ่่านมา 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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16 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน 

 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรบังวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นด้วยจํานวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักตามจาํนวนหุน้ทีอ่อกอยู่ในระหว่างงวด 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

   

กําไร (ขาดทุน) เป็นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) (8) 14 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทีช่าํระ   

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

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) (1.02) 1.92 

 

17 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

บริษัทถูกควบคุมโดย The Goodyear Tire & Rubber Company ซึ่งจดทะเบียนและตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา 

บรษิัทใหญ่ดงักล่าวถอืหุน้ในบรษิัทคดิเป็นจํานวนรอ้ยละ 66.87 ของจํานวนหุน้ของบรษิทัที่ออกจําหน่าย จํานวนหุน้ 

ทีเ่หลอืกระจายถอืโดยบุคคลทัว่ไป 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการทีม่สีาระสาํคญักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

ก) การขายสินค้า 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง   

   บรษิทัใหญ ่ 386 246 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 1,213 1,142 

 1,599 1,388 

   

รายไดจ้ากการขายเครื่องจกัรและอะไหล่   

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 16 3 

 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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ข) การซื้อสินค้าและบริการ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

การซื้อวตัถุดบิและสนิคา้สาํเรจ็รปู   

   บรษิทัใหญ่ 87 62 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    

      - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 340 234 

 427 296 

   

การซื้อเครื่องจกัรและอะไหล่   

   บรษิทัใหญ่ 26 16 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    

      - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 13 10 

 39 26 

   

ค่าสทิธทิางการคา้   

   บรษิทัใหญ่ 106 88 

   

ค่าบรกิารทางดา้นเทคนิคการผลติ   

   บรษิทัใหญ่ 13 11 

   

ค่าบรหิารจดัการ   

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั    

      - กจิการทีอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 94 90 

 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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ค) ยอดค้างชาํระท่ีเกิดจากการขายและซื้อสินค้าและบริการ และค่าซื้ออาคารและอปุกรณ์ 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ ่ 148 150 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 300 285 

 448 435 

   

ลูกหน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ ่ 7 27 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 33 46 

 40 73 

   

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ ่ 58 18 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 159 70 

 217 88 

   

เจา้หน้ีอื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

   บรษิทัใหญ ่ 46 33 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 406 187 

 452 220 

   

เจา้หน้ีค่าซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์   

   บรษิทัใหญ ่ 11 6 

   บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 5 10 

 16 16 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 

20 

 

ง) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาํคญั 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 18 18 

 18 18 

 

18 ภาระผกูพนั 

 

การคํา้ประกนักบัธนาคาร 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 บรษิทัมภีาระผกูพนัจากการคํ้าประกนักบัธนาคารเป็นจํานวนเงนิ 22.7 ลา้นบาท และ  

10,000 เหรยีญสหรฐัฯ (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 29.0 ลา้นบาท และ 10,000 เหรยีญสหรฐัฯ) และมภีาระผกูพนัจากการ

คํ้าประกนักบัธนาคารเกี่ยวกบัภาษีมูลค่าเพิม่ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยสรรพากรเป็นจํานวนเงิน 139.0 ล้านบาท  

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 139.0 ลา้นบาท) 

 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 บรษิทัมภีาระผกูพนัดา้นการลงทุนในเครื่องจกัรและอุปกรณ์ เป็นจาํนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 

226.7 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จาํนวน 249.5 ลา้นบาท) 

  



บริษทั กูด๊เยียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2565 
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19 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

 

การกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ก่อนหกัภาษเีงนิไดใ้หเ้ป็นกระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงานมดีงัต่อไปน้ี 

 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 ล้านบาท ล้านบาท 

   

กําไร (ขาดทุน) ก่อนหกัภาษเีงนิได ้ (31) 15 

รายการปรบัปรุง   

   ขาดทุนค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ (หมายเหตุฯ ขอ้ 7) - 1 

   ขาดทุน (กลบัรายการ) ค่าเผือ่มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัของสนิคา้คงเหลอื   

      (หมายเหตฯุ ขอ้ 8) (14) 26 

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตฯุ ขอ้ 9 และ 10) 220 201 

   กําไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ (6) - 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย ์(หมายเหตุฯ ขอ้ 9) 7 - 

   ตน้ทุนทางการเงนิ 30 23 

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ 9 11 

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 20 18 

   การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน   

      - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอืน่ (57) (150) 

      - สนิคา้คงเหลอื (316) (281) 

      - ภาษมีลูค่าเพิม่รอขอคนื (5) (45) 

      - สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (2) - 

      - สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น (2) - 

      - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 390 282 

      - ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย 3 (8) 

      - หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 1 (4) 

      - จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (18) (6) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 229 83 

   จ่ายภาษเีงนิได ้ (1) (1) 

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 228 82 
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