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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ         
งบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย  
การบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ผลการด าเนินงานและกระแส   
เงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
บริษทัฯตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ้ก าหนด
นั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ก) ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ                                    
ไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ รวมถึง                    
มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต ์ซ่ึงอาจส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินในปัจจุบนัและในอนาคต
ของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี                                                                    
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว ประเมินผลกระทบทางการเงินและ
จะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถท าได ้ 
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ข) ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563                              
โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี                   
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดย                        
สภาวชิาชีพบญัชีมาถือปฏิบติั 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ   
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ   
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

รายได้จากการขาย 

เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายเป็นรายการบญัชีท่ีมีมูลค่าท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินอยา่งมาก และเป็นรายการท่ี
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯโดยตรง นอกจากน้ี บริษทัฯมีรายการขายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีแตกต่างกนั ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัต่อการรับรู้รายไดจ้ากการ
ขายของบริษทัฯ โดยเฉพาะเร่ืองงวดเวลาการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยสอบถาม
ผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมส าคญัท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้
ขา้พเจา้ไดสุ่้มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี และวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายได้
จากการขายสินคา้ 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง    
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น)  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้   
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้า่
ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่พบ 
วา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า  
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                          
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน     
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก               
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                                  
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ                                
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่                                     
การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัฯตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ                                
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดใน                                             
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

 

พูนนารถ เผา่เจริญ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 24 พฤศจิกายน 2563 



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 475,852,108        443,498,570        
เงินลงทุนชัว่คราว 9 15,000,000          4,847,429            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 10 377,700,974        479,135,020        
สินคา้คงเหลือ 11 147,713,510        191,066,901        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20,985,604          38,176,913          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,037,252,196     1,156,724,833     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว 12 25,704,000          25,704,000          
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 120,784,194        122,878,504        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 953,196,724        988,974,562        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 10,201,116          14,212,647          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 414,269               2,385,993            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 30,248,736          29,645,772          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,140,549,039     1,183,801,478     
รวมสินทรัพย์ 2,177,801,235     2,340,526,311     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 16 100,000,000 -                           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 404,519,230 605,097,577
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 573,735 2,352,050
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,877,046 14,784,737
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 516,970,011        622,234,364        
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 18 165,060               738,796               
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 46,679,592          67,077,749          
ประมาณการหน้ีสิน 20 39,091,521          6,127,190            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,473,000            93,056                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 87,409,173          74,036,791          
รวมหนีสิ้น 604,379,184        696,271,155        
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
     หุน้สามญั 268,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 268,500,000        268,500,000        
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
     หุน้สามญั 259,800,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 259,800,000        259,800,000        
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 464,870,185        464,870,185        
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 21 26,850,000          26,850,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 821,901,866        892,734,971        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,573,422,051     1,644,255,156     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,177,801,235     2,340,526,311     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 22 2,023,889,502        3,045,972,364        
รายไดอ่ื้น 24,724,531             25,452,675             
รวมรายได้ 2,048,614,033        3,071,425,039        
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,745,220,575        2,489,543,917        
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 27,017,152             51,533,532             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 188,959,630           296,063,405           
รวมค่าใช้จ่าย 1,961,197,357        2,837,140,854        
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 87,416,676             234,284,185           
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (831,955)                 (1,151,912)              
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 86,584,721             233,132,273           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (4,224,735)              (13,176,690)            
ก าไรส าหรับปี 82,359,986             219,955,583           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,686,909               -                              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 85,046,895 219,955,583

ก าไรต่อหุ้น 26
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.32                        0.85                        

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 259,800,000           259,800,000           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: บาท)
2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 86,584,721             233,132,273           
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 121,893,421           128,107,199           
   กลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (5,846,353)              (1,602,757)              
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (2,226,627)              (288,506)                 
   ส ารองจากการประมาณการหน้ีสิน 34,060,933             2,478,412               
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,103,185               20,793,198             
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่รับรู้ 133,846                  (565,879)                 
   ดอกเบ้ียรับ (2,604,405)              (1,812,100)              
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 831,955                  1,151,912               
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 238,930,676           381,393,752           
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 101,765,166           64,641,587             
   สินคา้คงเหลือ 49,199,744             56,791,335             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,417,598             (7,377,541)              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (14,678,406)            (18,077,679)            
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (197,107,446)          (55,106,357)            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,019,244)              9,354,666               
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,379,944               (1,240,009)              
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 194,888,032           430,379,754           
   จ่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (23,756,069)            (8,044,087)              
   จ่ายประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ (1,096,602)              -                              
   จ่ายค่าเสียหายจากคดีความ -                              (15,341,415)            
   จ่ายดอกเบ้ีย (831,955)                 (1,167,465)              
   จ่ายภาษีเงินได้ (3,426,111)              (12,788,195)            
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 165,777,295           393,038,592           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563

(หน่วย: บาท)
2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (10,152,571)            170,684,917           
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (75,004,125)            (126,540,462)          
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,020,000)              (8,166,565)              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 8,545,251               3,659,201               
รับดอกเบ้ีย 2,439,739               1,733,403               
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (75,191,706)            41,370,494             
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน 100,000,000           -                              
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว -                              (48,520,000)            
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน (2,352,051)              (4,847,197)              
จ่ายเงินปันผล (155,880,000)          (259,800,000)          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (58,232,051)            (313,167,197)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 32,353,538             121,241,889           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 443,498,570           322,256,681           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 475,852,108           443,498,570           

-                              -                              
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์ลดลง (3,771,201)              (1,411,418)              
   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                              1,671,000               
   โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไปอุปกรณ์ -                              3,163,520               
   โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนไปอุปกรณ์ 14,075,442             6,311,000               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(หน่วย: บาท)

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

และช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 259,800,000       464,870,185       26,850,000         932,579,388       1,684,099,573    

ก าไรส าหรับปี -                         -                         - 219,955,583       219,955,583       

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                         -                         -                         -                         

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                         -                         -                         219,955,583       219,955,583       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                         -                         -                         (259,800,000)      (259,800,000)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 259,800,000       464,870,185       26,850,000         892,734,971       1,644,255,156    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 259,800,000       464,870,185       26,850,000         892,734,971       1,644,255,156    

ก าไรส าหรับปี -                         -                         - 82,359,986         82,359,986         

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                         -                         2,686,909           2,686,909           

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                         -                         -                         85,046,895         85,046,895         

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                         -                         -                         (155,880,000)      (155,880,000)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 259,800,000       464,870,185       26,850,000         821,901,866       1,573,422,051    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ก าไรสะสม 
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี เลขท่ี 700/737                                         
หมู่ท่ี 1 ตาํบลพานทอง อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ รวมถึงมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต ์ซ่ึงอาจส่งผลอยา่งมี
นยัสําคญัต่อฐานะการเงินในปัจจุบนัและในอนาคตของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดงักล่าว                    
ยงัไม่สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีการติดตาม                        
ความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว ประเมินผลกระทบทางการเงินและจะพิจารณาบันทึก
ผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถทาํได ้

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย                        
การบญัชี 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษัทฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                           
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียน

เก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา 
ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้กําหนด
หลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้
รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียน
สินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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บริษทัฯได้นาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปี
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ใน                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสําหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชี
ในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 
และมีผลบงัคบัใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินของบริษทัฯท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายใน
ช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัฯเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีโดยเลือกท่ีจะไม่นาํ
สถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36             
เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เร่ิมในหรือหลงัวันที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ                                                
การให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและ                           
การตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐาน             
การบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯคาดวา่การนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้จะมีผลกระทบจากรายการดงัต่อไปน้ี  

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่อยู่ในความ
ตอ้งการของตลาด - บริษทัฯต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ี
ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าจะมีผลกระทบจาก                        
การรับรู้กาํไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการ
ของตลาด - สุทธิจากภาษีเงินได ้เป็นจาํนวน 10 ลา้นบาทในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2563 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - บริษทัฯต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต
เกิดข้ึนก่อน บริษทัฯจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ตลอดอายุสําหรับลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯคาดว่าจะไม่มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่า
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน 
เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบัญชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี                          
ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน
โดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

บริษทัฯคาดวา่จะนาํมาตรฐานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ
นาํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัใช้คร้ังแรกโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม                            
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯคาดวา่การนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 คือ สินทรัพย์ของบริษทัฯมีจาํนวนเพิ่มข้ึนรวมทั้ งส้ิน
ประมาณ 8 ลา้นบาท และหน้ีสินของบริษทัฯมีจาํนวนเพิ่มข้ึนรวมทั้งส้ินประมาณ 8 ลา้นบาท 

ค.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนว
ปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
นาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทัฯได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั โดยกิจการได้เลือกท่ีจะไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงิน                                              
ปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี                                    
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

ตามนโยบายการ
บญัชีเดิม ลดลง 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
รายไดจ้ากการขาย 2,025,442 1,552 2,023,890 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 28,569 1,552 27,017 

5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือ
มีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสําหรับสินคา้ท่ีได้
ส่งมอบหลงัจากหกัส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ายใหก้บัลูกคา้ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
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5.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  

5.4 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน หรือมูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวธีิตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียง
กบัตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

5.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

5.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํ
รายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา
สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี และ 40 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยู่ใน
การคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 
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5.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน - 20  ปี 
อาคาร   - 20, 40  ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 - 25  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน - 3 - 20  ปี 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้ - 1 - 20  ปี 
แม่พิมพ ์  - 1 - 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สาํนกังาน - 3 - 10  ปี 
ยานพาหนะ - 10  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม    
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงักล่าวเม่ือมี          
ข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์นั้ นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการ             
ตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

      อายกุารใหป้ระโยชน์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   3 - 10 ปี 
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5.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะ             
ต ํ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ได้มาตามสัญญา           
เช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แลว้แต่
ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา่  

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบั           
ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

5.11 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคํานวณผล                           
การดาํเนินงาน 

5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์นั้ น ทั้ งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 



10 

 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย์นั้ น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
โดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

5.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ี
เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบ
กาํหนดระยะเวลา บริษทัฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และผลกาํไร
หรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์                 
ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
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5.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

5.15 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย
คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่
รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะ
ไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน ์

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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5.16 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่าย
เพื่อโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย 
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณ
มูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูล
ท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน                                
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ              
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์นั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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 การรับประกนัสินค้าเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นแก่ลูกค้า 

ในการประมาณค่าใช้จ่ายการรับประกนัสินคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการรับคืนหรือซ่อมแซมสินค้า สําหรับสินค้าท่ีขายระหว่างปีและมี                             
การรับประกนั โดยคาํนึงถึงประสบการณ์ในอดีตและขอ้มูลการเรียกร้องค่าเสียหายจากการรับประกนั
ท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น 

คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้อง  

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 2562 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดจ้ากการขาย 102 178 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
รายไดอ่ื้น 2 1 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 282 427 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1 2 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าลิขสิทธ์ิ 15 25 ร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเ ก่ียวข้องกัน ณ ว ันท่ี 30 กันยายน 2563 และ 2562                                               
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 10)   
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,696 31,765 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 262 38 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 17)   
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 54,596 74,128 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 550 598 
ค่าลิขสิทธ์ิคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,959 5,895 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ี
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 56,719 88,507 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,106 10,975 
รวม 59,825 99,482 

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

เงินสด 377 398 
เงินฝากธนาคาร 475,475 443,101 
รวม 475,852 443,499 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.05 ถึง 0.75 ต่อปี (2562: 
ร้อยละ 0.05 ถึง 1.20 ต่อปี) 

9. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํกบัธนาคารหลายแห่ง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลามากกวา่ 
3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

10. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

    (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 16,696 29,230 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน - 2,535 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,696 31,765 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 360,179 445,832 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 2 333 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 360,181 446,165 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 376,877 477,930 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 262 38 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 562 1,167 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 824 1,205 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 377,701 479,135 

11. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับาท) 
  

ราคาทุน 
การปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคา้สาํเร็จรูป 34,823 55,098 (581) (6,127) 34,242 48,971 
สินคา้ระหวา่งผลิต 24,079 33,685 (169) (588) 23,910 33,097 
วตัถุดิบ 80,139 91,732 (3,448) (3,329) 76,691 88,403 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 11,093 17,535 - - 11,093 17,535 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 1,778 3,061 - - 1,778 3,061 
รวม 151,912 201,111 (4,198) (10,044) 147,714 191,067 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บเป็นจาํนวน 6 ลา้นบาท (2562: 2 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย  

12. เงินลงทุนระยะยาว 
 

ช่ือบริษทั 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน

ในประเทศ 
 

ทุนชาํระแลว้ 
 

สดัส่วนเงินลงทุน 
 

ราคาทุน 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 

     ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท 
HI-LEX Vietnam 

Co., Ltd. 
ผลิตช้ินส่วน
 ยานยนต ์

เวียดนาม 211,092                
ลา้นดอง

เวียดนามหรือ 
11.15 ลา้น

เหรียญสหรัฐ 

211,092                
ลา้นดอง

เวียดนามหรือ 
11.15 ลา้น

เหรียญสหรัฐ 

6.28 6.28 25,704 
 
 
 
 

25,704 
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13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯไดแ้ก่ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ณ วนัท่ี   
30 กนัยายน 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร  รวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563:    
ราคาทุน 93,510 161,877 255,387 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,076) (130,527) (134,603) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 89,434 31,350 120,784 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562:    

ราคาทุน 93,510 161,877 255,387 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,076) (128,432) (132,508) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 89,434 33,445 122,879 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับปี 2563 และ 2562 แสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 122,879 125,006 
ค่าเส่ือมราคา (2,095) (2,127) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 120,784 122,879 

 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

ท่ีดิน 332,400 332,400 
อาคาร 68,400 68,400 
รวม 400,800 400,800 

 มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงใชเ้กณฑ์ราคาตลาดสําหรับท่ีดินและใช้เกณฑ์วิธี
ตน้ทุนทดแทนสาํหรับอาคาร ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวถือเป็นระดบั 2 
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14. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 
   เคร่ืองจกัร  เคร่ืองตกแต่ง   
   อุปกรณ์  ติดตั้ง อุปกรณ์   
 ท่ีดินและ อาคารและ โรงงาน  สาํนกังาน สินทรัพย ์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์  และอุปกรณ์ ระหวา่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน อาคาร โรงงานอ่ืน ยานพาหนะ ดาํเนินงานอ่ืน และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
1 ตุลาคม 2561 142,981 577,086 1,231,252 12,726 98,746 57,300 2,120,091 
ซ้ือเพ่ิม - 1,131 9,020 - 3,519 113,130 126,800 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (13,277) - (9,266) - (22,543) 
โอนเขา้ (ออก) - 45,964 31,782 - 5,574 (73,845) 9,475 

30 กนัยายน 2562 142,981 624,181 1,258,777 12,726 98,573 96,585 2,233,823 
ซ้ือเพ่ิม - 2,487 2,879 1,290 364 64,213 71,233 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (27,221) (5,268) (26,082) - (58,571) 
โอนเขา้ (ออก) - 360 95,353 - 15 (81,653) 14,075 

30 กนัยายน 2563 142,981 627,028 1,329,788 8,748 72,870 79,145 2,260,560 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 ตุลาคม 2561 171 191,753 865,441 4,690 82,775 - 1,144,830 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 36 17,031 93,803 1,799 6,521 - 119,190 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ

ส่วนท่ีจาํหน่าย/             
ตดัจาํหน่าย - - (9,958) - (9,214) - (19,172) 

30 กนัยายน 2562 207 208,784 949,286 6,489 80,082 - 1,244,848 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 35 17,379 90,126 1,048 6,179 - 114,767 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ

ส่วนท่ีจาํหน่าย/             
ตดัจาํหน่าย - - (21,021) (5,268) (25,963) - (52,252) 

30 กนัยายน 2563 242 226,163 1,018,391 2,269 60,298 - 1,307,363 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
30 กนัยายน 2562 142,774 415,397 309,491 6,237 18,491 96,585 988,975 

30 กนัยายน 2563 142,739 400,865 311,397 6,479 12,572 79,145 953,197 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        
2562 (จาํนวน 110 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  119,190 

2563 (จาํนวน 108 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  114,767 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท (2562: 3 ลา้นบาท) 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงั
ใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 553 
ลา้นบาท (2562: 486 ลา้นบาท)  

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งติดตั้ง 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563:    
ราคาทุน 88,660 - 88,660 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (78,459) - (78,459) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 10,201 - 10,201 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562:    
ราคาทุน 81,710 5,930 87,640 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (73,427) - (73,427) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 8,283 5,930 14,213 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 
   2563 2562 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี   14,213 15,999 
ซ้ือเพิ่ม   1,020 5,003 
ค่าตดัจาํหน่าย   (5,032) (6,789) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี   10,201 14,213 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่า
การเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท 

16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 
  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
 

2563 
 

2562 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1.45 100,000 - 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเป็นเงินกูย้มืสกุลเงินบาทและไม่ตอ้งใชห้ลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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17.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  54,596 74,128 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 283,056 349,141 
เจา้หน้ีอ่ืน 23,383 34,957 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 43,484 146,872 
รวม 404,519 605,098 

18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 769 3,229 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (30) (138) 
รวม 739 3,091 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (574) (2,352) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 165 739 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่าอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนใช้ในการ
ดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 3 ถึง 5 ปี 

บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 602 167 769 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (28) (2) (30) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 574 165 739 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 2,460 769 3,229 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (108) (30) (138) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 2,352 739 3,091 
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19. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
  (หน่วย: พนับาท) 
 สาํรองโครงการ

ผลประโยชน ์  
หลงัออกจากงาน

ของพนกังาน 

สาํรอง
ผลประโยชน ์ 

ระยะยาวอ่ืนของ
พนกังาน รวม 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน             
ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2561 48,867 5,462 54,329 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  5,724 700 6,424 
ตน้ทุนบริการในอดีต 12,950 - 12,950 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,298 121 1,419 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (7,500) (544) (8,044) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                       
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 61,339 5,739 67,078 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  3,710 1,289 4,999 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 845 259 1,104 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:    
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั    
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทาง

การเงิน (1,778) - (1,778) 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงประสบการณ์ (967) - (967) 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (21,896) (1,860) (23,756) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                     
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 41,253 5,427 46,680 
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เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน                                          
ราชกิจจานุเบกษาซ่ึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย
ดงักล่าว มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้มา การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็น                                                                        
การแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมี
หน้ีสินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 13 ลา้นบาท บริษทัฯได้บนัทึกผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

ตน้ทุนขาย 3,643 12,375 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 2,460 8,418 

รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 6,103 20,793 

 ระหวา่งปี 2563 และ 2562 บริษทัฯคาดวา่ไม่มีประโยชน์ระยะยาวของพนกังานท่ีตอ้งชาํระภายใน 1 ปี
ขา้งหนา้  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯประมาณ 19 ปี (2562: 20 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 2563 2562 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 0.48 - 2.91 3.3 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 2.5 - 6.0 3.0 - 6.5 
อตัราการเปล่ียนแปลงใน 
 จาํนวนพนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 2.0 - 20.0 2.0 - 20.0 
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (6,648) 7,983 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  7,433 (6,278) 
 เพิ่มข้ึน 20%  

ของฐานแต่ละช่วงอายุ 
ลดลง 20%  

ของฐานแต่ละช่วงอายุ 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (5,643) 6,677 
   

 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (7,852) 9,461 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  9,831 (8,289) 
 เพิ่มข้ึน 20%  

ของฐานแต่ละช่วงอายุ 
ลดลง 20% 

ของฐานแต่ละช่วงอายุ 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (7,086) 8,519 

20. ประมาณการหนีสิ้น 

จาํนวนเงินประมาณการหน้ีสินเป็นประมาณการหน้ีสินเก่ียวกบัการฟ้องร้อง และการรับประกัน
สินคา้ โดยมีรายการเปล่ียนแปลงสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

ประมาณการหน้ีสิน 
จากการฟ้องร้อง 

ประมาณการหน้ีสิน
จากการรับประกนั 

สินคา้ รวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 11,546 8,684 20,230 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 3,795 2,845 6,640 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง                 

(หมายเหตุ 30.5) 
(15,341) (1,240) (16,581) 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน - (4,162) (4,162) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 - 6,127 6,127 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี - 36,899 36,899 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง - (1,096) (1,096) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน - (2,838) (2,838) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 - 39,092 39,092 
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 บริษทัฯบนัทึกประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ โดยตั้งข้ึนในอตัราร้อยละของยอดขายซ่ึง
อตัราดงักล่าวประมาณข้ึนจากค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต และขอ้มูลการเรียกร้องค่าเสียหายจาก
การรับประกนัท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น 

21. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกั
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ                    
ทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯได้
จดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

22. รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ประเภทของสินค้า   

สายควบคุมรถยนต ์ 1,373,036 2,135,356 
สายควบคุมรถจกัรยานยนต์ 353,730 421,951 
ชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต ์ 240,045 391,013 
อ่ืน ๆ 58,631 97,652 
รวม 2,025,442 3,045,972 

หกั: ส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ายให้กบัลูกคา้  (1,552) - 
รวมรายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 2,023,890 3,045,972 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 405,789 537,622 
ค่าเส่ือมราคา 116,862 121,317 
ค่าตดัจาํหน่าย 5,032 6,790 
สาํรองการรับประกนัสินคา้ 36,899 2,846 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 10,268 11,700 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,036,290 1,546,574 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต (29,881) (9,555) 
โอนกลบัการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ (5,846) (1,603) 
ค่าบรรจุภณัฑ ์ 2,673 1,721 
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24.  ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 2,311 6,567 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,914 6,610 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในก าไรขาดทุน 4,225 13,177 

จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไรจากการ                    

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 58 - 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 86,585 233,132 
   
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 17,317 46,626 
กลบัรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,398 4,037 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 25) (15,833) (40,829) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 2,176 3,314 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (833) (1,149) 
อ่ืน ๆ - 1,178 

รวม (14,490) (37,486) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน 4,225 13,177 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2562 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 89 382 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 993 2,549 
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 87 233 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 12 591 
อ่ืน ๆ 100 48 

 1,281 3,803 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   

ค่าเส่ือมราคาสะสม - อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 590 624 
เงินทดรองจ่ายค่าภาษีอากร 277 793 
 867 1,417 

สุทธิ 414 2,386 

25. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สิทธิประโยชน์ท่ีสําคญับางประการสามารถสรุปได้
ดงัต่อไปน้ี 

   การยกเวน้  
  การยกเวน้ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
 บตัรส่งเสริม อากรขาเขา้ สาํหรับกาํไรสุทธิ วนัเร่ิมใชสิ้ทธิ 
 การลงทุนเลขท่ี สาํหรับเคร่ืองจกัร เป็นระยะเวลา ในบตัรส่งเสริม 

การผลิตสายควบคุม รางกระจกรถยนต์
และช้ินส่วนสายควบคุม 

1006(2)/2557 หมดอายแุลว้ 7  ปี 9 ธนัวาคม 2556 

การผลิตสายควบคุมสาํหรับ
ยานพาหนะและรางกระจกรถยนต ์

1539(2)/2557 หมดอายแุลว้ 7  ปี 2 มีนาคม 2559 

การผลิตสายควบคุมสาํหรับ
ยานพาหนะและรางกระจกรถยนต ์

60-0797-0-00-1-0 จะหมดอาย ุ                         
ภายในวนัที่                                

19 มกราคม 2564 

7  ปี 4 พฤษภาคม 2560 

การผลิตสายควบคุมสาํหรับยานพาหนะ
และช้ินส่วน รางกระจกรถยนตแ์ละ
ช้ินส่วน และouter shield 

61-1445-1-04-1-0 จะหมดอาย ุ                         
ภายในวนัที่                                

13 ธนัวาคม 2564 

3  ปี 2 เมษายน 2562 

การผลิตสายควบคุม รางกระจกรถยนต์
และช้ินส่วนสายควบคุม 

63-0564-1-04-1-0 จะหมดอาย ุ                         
ภายในวนัที่                                

27 พฤษภาคม 2566 

3  ปี 2 กรกฎาคม 2563 
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รายได้ของบริษัทฯจาํแนกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริม                            
การลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน 
กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน รวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากการขาย       
 รายไดจ้ากการขายในประเทศ 1,782,829 2,414,162 168,123 497,928 1,950,952 2,912,090 
 รายไดจ้ากการส่งออก 25,941 47,447 46,997 86,435 72,938 133,882 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,808,770 2,461,609 215,120 584,363 2,023,890 3,045,972 

26. ก าไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

27. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯดําเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและ         
จาํหน่ายสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต ์และดาํเนิน
ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไร
หรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์
แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2563 บริษทัฯมีรายไดจ้ากกลุ่มบริษทัรายใหญ่จาํนวน 4 กลุ่ม เป็นจาํนวนเงินประมาณ 371                        
ลา้นบาท 288 ลา้นบาท 261 ลา้นบาท และ 241 ลา้นบาท (2562: 3 กลุ่มเป็นจาํนวนเงิน 540 ลา้นบาท 
553 ลา้นบาท และ 341 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  

28. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน
สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา
ร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย บริษทั เอไอเอ จาํกดั และจะจ่ายให้แก่
พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2563 
บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 3 ลา้นบาท (2562: 7 ลา้นบาท) 
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29. เงินปันผล 
 

เงินปันผล 
 

อนุมติัโดย 
 

เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล               
จ่ายต่อหุ้น 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2561 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2562 155,880 0.60 
เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 103,920 0.40 
รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2562  259,800 1.00 
เงินปันผลประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2563 155,880 0.60 
รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2563  155,880 0.60 

30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

30.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงิน 28 ลา้นบาท และ 0.07
ลา้นเหรียญสหรัฐ (2562: 19 ลา้นบาท และ 0.07 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ืออุปกรณ์ 

30.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ และสัญญาบริการ 
อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ี
บอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
จ่ายชาํระ 2563 2562 

ภายใน 1 ปี 16 33 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 12 9 

30.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาค่าสิทธิ 

 บริษทัฯได้ทาํสัญญาค่าสิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึงใน
ต่างประเทศเพื่อการใช้เคร่ืองหมายการคา้ และรับขอ้มูลดา้นการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจกัรยานยนต ์โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา บริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมปีละ 2 คร้ังตามอตัราท่ี
ระบุในสัญญา ซ่ึงในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 15 ลา้นบาท (2562: 25 ลา้นบาท) 
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30.4 การค า้ประกนั 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 3 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

30.5 คดีฟ้องร้อง 

ก) จากกรณีท่ีกรมศุลกากรไดเ้ขา้ตรวจสอบหลงัการตรวจปล่อย และไดก้ล่าวหาว่าบริษทัฯสําแดงพิกดั
ประเภทอตัราศุลกากรสินคา้นาํเขา้ในใบขนสินคา้ขาเขา้ระหวา่งปี 2546 ถึง 2549 ตํ่ากวา่ความเป็นจริง 
จาํนวน 3 ล๊อต โดยประเมินอากรขาเขา้และภาษีมูลค่าเพิ่มขาด ล๊อต 1 และ 3 เป็นเงินจาํนวนเงินรวม 
17.90  ลา้นบาท และ 5.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั และทุนทรัพย ์สาํหรับ ล๊อต 2 เท่ากบั 3.84 ลา้นบาท ซ่ึง
ยงัไม่รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม   

 ล๊อต 1: ในเดือนกนัยายน 2560 ศาลภาษีอากรกลาง มีคาํพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินเฉพาะอากรขาเขา้ 
และเงินเพิ่มอากรขาเข้า แต่บริษัทฯไม่มีอํานาจฟ้องกรมสรรพากรขอให้เพิกถอนการประเมิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามท่ีบญัญติั
ไวใ้นประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2561 ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษมีคาํ
พิพากษายนืตามคาํพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ต่อมาศาลฎีกาไดอ้นุญาตให้กรมศุลกากรฎีกา และบริษทัฯ 
ไดย้ื่น                     คาํร้องคดัคา้นต่อศาลฎีกาแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา
ของศาลฎีกา 

 ล๊อต 2: ในเดือนธนัวาคม 2561 ศาลภาษีอากรกลาง มีคาํพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินเฉพาะอากรขาเขา้ 
และเงินเพิ่มอากรขาเข้า แต่บริษัทฯไม่มีอํานาจฟ้องกรมสรรพากรขอให้เพิกถอนการประเมิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามท่ีบญัญติั
ไวใ้นประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษมี                                    
คาํพิพากษายืนตามคาํพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง กรมศุลกากรไดย้ื่นฎีกาและคาํขออนุญาตฎีกา ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกาวา่จะอนุญาตใหก้รมศุลกากรยืน่ฎีกาหรือไม่ 

 ล๊อต 3: ในเดือน ธนัวาคม 2562 ศาลภาษีอากรกลาง มีคาํพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินเฉพาะอากรขาเขา้ 
และเงินเพิ่มอากรขาเข้า แต่บริษัทฯไม่มีอํานาจฟ้องกรมสรรพากรขอให้เพิกถอนการประเมิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามท่ีบญัญติั
ไวใ้นประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 กันยายน 2563 ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษมี                                       
คาํพิพากษายืนตามคาํพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กรมศุลกากรอยูร่ะหว่างยื่น
คาํร้องขออนุญาตฎีกา  
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 ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เช่ือวา่บริษทัฯไม่มีหนา้ท่ีตอ้งชาํระอากรขาเขา้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ท่ีขาดรวมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯไดช้าํระภาษีอากรนาํเขา้อย่างถูกตอ้งแล้ว
ตามพระราชกาํหนดพิกดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 โดยพิจารณาจากความเห็นทางกฎหมาย และจาก
ผูเ้ช่ียวชาญพิกดัอตัราภาษีศุลกากรท่ีเห็นว่า สินคา้ท่ีบริษทัฯ สําแดงเป็นไปตามความของประเภท
สินคา้ท่ีระบุในพิกดัอตัราภาษีศุลกากร บริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินสําหรับค่าใชจ่้ายท่ี
อาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวในงบการเงิน 

ข) บริษทัฯถูกบริษทัคู่ค้าฟ้องร้องว่ายกเลิกสัญญาซ้ือขายโดยมิชอบ และเรียกร้องให้ชําระค่าสินค้า
ประมาณ 12.8 ลา้นบาท ในเดือนมิถุนายน 2561 ศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษาให้บริษทัฯ ชาํระเงิน 10.1 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้อง (2 ธนัวาคม 2559) ต่อมาในเดือนมีนาคม 
2562 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคาํพิพากษาให้บริษทัฯรับมอบสินคา้ท่ีผลิตเสร็จแลว้ชาํระเงินจาํนวน 12.3 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่แนวทางคาํ
พิพากษาศาลฎีกาไม่น่าจะมีผลเปล่ียนแปลงไปจากเดิมจึงพิจารณาส้ินสุดคดีและดาํเนินการจ่ายชาํระ
ค่าใช้จ่ายพร้อมดอกเบ้ียจากคดีความตามคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 (ตามท่ีแสดงไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 20) และเม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ศาลจงัหวดัชลบุรีไดอ้อกหนงัสือรับรอง
เพื่อแสดงวา่คาํพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้ 

31. เคร่ืองมือทางการเงิน 

31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหน้ีการคา้ เงินลงทุน เจา้หน้ีการคา้ และเงินกูย้ืมระยะสั้ น บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯ
จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของ
บริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย 
จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย  

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้ น 
ท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับ
ข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงของ
อตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม
วนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย
ใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี      

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2563 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 469.7 6.2 475.9 0.05 - 0.75 
เงินลงทุนชัว่คราว 15.0 - - - 15.0 1.20 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 377.7 377.7 - 
เงินลงทุนระยะยาว - - - 25.7 25.7 - 
 15.0 - 469.7 409.6 894.3  
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 404.5 404.5 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 0.6 0.1 - - 0.7 2.46 - 6.17 
 0.6 0.1 - 404.5 405.2  
       

 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 432.9 10.6 443.5 0.05 - 1.20 
เงินลงทุนชัว่คราว 4.8 - - - 4.8 0.80 - 1.00 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 479.1 479.1 - 
เงินลงทุนระยะยาว - - - 25.7 25.7 - 
 4.8 - 432.9 515.4 953.1  
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 605.1 605.1 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 2.4 0.7 - - 3.1 2.46 - 6.47 
 2.4 0.7 - 605.1 608.2  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญา
ไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ี
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.5 0.7 0.5 0.6 31.66 30.59 
เยน 1.9 1.2 58.7 123.7 0.30 0.28 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ 
อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา 

ของจาํนวนท่ีซ้ือ วนัครบกาํหนดตามสญัญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.4 30.40 - 30.69 กมุภาพนัธ์ - มีนาคม 2563 
เยน 52.0 0.28 - 0.29 ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกล้เคียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 

ตารางต่อไปน้ีเป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชี และมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินลงทุนระยะยาว 26 38 26 42 

เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด บริษทัฯคาํนวณ                          
มูลค่ายติุธรรมโดยใชว้ธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวถือเป็นระดบั 3 
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32. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯ  คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น 
โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.38:1 (2562: 0.42:1) 

33. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติเสนอการจ่ายปันผลสําหรับผล                                                     
การดาํเนินงานประจาํปี 2563 ในอตัรา 0.50 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 129.90 ลา้นบาท ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัฯจะเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมติั 

34. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 


