
 

 

 

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือน
และเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบยอ่ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ำกดั 
(มหำชน) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ี
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบใน                                                 
กำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้         
ควำมเช่ือมัน่ว่ำจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

 
 
 
พูนนำรถ เผำ่เจริญ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ  ำกดั 
กรุงเทพฯ: 6 สิงหำคม 2562 



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 30 กนัยายน 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 306,697              322,257              
เงินลงทุนชัว่คราว 3 34,835                175,532              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 517,285              543,787              
สินคา้คงเหลือ 202,018              246,255              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 37,776                30,799                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,098,611           1,318,630           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนระยะยาว 5 25,704                25,704                
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 6 123,407              125,006              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 997,932              975,261              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14,084                15,999                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,025                  8,996                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 26,272                17,879                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,195,424           1,168,845           

รวมสินทรัพย์ 2,294,035           2,487,475           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 30 กนัยายน 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8 605,501              662,286              
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - ส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 9 -                          48,520                
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - ส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 3,165                  4,454                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,153                11,651                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 620,819              726,911              

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 9 -                          -                          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 963                     1,813                  
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10 65,661                54,329                
ประมาณการหน้ีสิน 11 6,855                  20,230                
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 93                       93                       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 73,572                76,465                

รวมหนีสิ้น 694,391              803,376              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
30 มิถุนายน 2562 30 กนัยายน 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 
     หุ้นสามญั 268,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 268,500              268,500              
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
     หุ้นสามญั 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 259,800              259,800              
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 464,870              464,870              
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 26,850                26,850                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 848,124              932,579              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,599,644           1,684,099           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,294,035           2,487,475           

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ไทยสตลีเคเบลิ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2562 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล  าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจ าหน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจกัรยานยนต ์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี เลขท่ี 700/737                                       
หมู่ท่ี 1 ต  าบลพานทอง อ  าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

1.2 เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใชง้บการเงิน
ระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        
งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก.มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                           
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่                           
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้
เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น                               
การปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน                               
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี                        
ที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2562 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                                    
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมี                          
ผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหา                                
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่
จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดม้ีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกบัลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกค้าทุกสัญญา 
ยกเว ้นสัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก  าหนด
หลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้
รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียน
สินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี                        
ที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                             
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี                   
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดม้ี
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก  าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐาน                   
การบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้  าหนดหลกัการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ ช่า
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน 
เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใชใ้น         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุร กิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 

 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการขาย 47.2 47.3 126.7 135.3 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป 110.8 114.0 322.5 314.7 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินทรัพย ์ 0.3 2.4 1.5 4.7 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าลิขสิทธ์ิ 6.2 6.5 19.0 28.2 ร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 30 กนัยายน 
2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 

2562 
 30 กนัยายน 

2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 4)   
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39,520 40,562 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59 84 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)   
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 80,234 84,218 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 496 1,018 

ค่าลิขสิทธ์ิคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,709 6,743 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน            

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 21,083 14,679 61,415 49,946 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,695 816 9,788 2,413 
รวม 28,778 15,495 71,203 52,359 
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3. เงินลงทุนช่ัวครำว 

ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจ ากบัธนาคารหลายแห่ง ซ่ึงถึงก  าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 
1 ปีนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ  ากดัในการเบิกใช ้

4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น  
    (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน  

2562 
 30 กนัยายน 

2561 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก  าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 32,786 39,932 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 6,734 630 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39,520 40,562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 464,038 493,769 
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน  2,665 180 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 466,703 493,949 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 506,223 534,511 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59 84 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 37,916 36,105 
รวม 37,975 36,189 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (26,913) (26,913) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 11,062 9,276 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 517,285 543,787 
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5. เงินลงทุนระยะยำว 

      (หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 มิถุนายน 
2562 

30 กนัยายน 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

30 กนัยายน 
2561 

30 มิถุนายน 
2562 

30 กนัยายน 
2561 

   ร้อยละ ร้อยละ   
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd. USD  

11,150,000 
USD  

11,150,000 6.28 6.28 25,704 25,704 

6. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
30 มิถุนายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 125,006 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,599) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 123,407 

7. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 975,261 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 108,561 
โอนเขา้ 8,718 
จ าหน่าย/ตดัจ  าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                                      

ณ วนัท่ีจ  าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย (3,357) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (91,251) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 997,932 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 4 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2561: 4 ลา้นบาท) 
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8.  เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 

2562 
30 กนัยายน 

2561 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  80,234 84,218 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 359,175 410,413 
เจา้หน้ีอ่ืน 39,835 40,595 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 126,257 127,060 
รวม 605,501 662,286 

9. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 

  (หน่วย: พนับาท) 
อตัราดอกเบ้ีย  30 มิถุนายน 30 กนัยายน 
(ร้อยละต่อปี) การช าระคนื 2562 2561 

3.90 ช าระคนืเป็นงวดทุกเดือน เดือนละ 5.41 ลา้นบาท               
เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 

- 48,520 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  - (48,520) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561  48,520 
หกั: ช าระคืนเงินกู ้  (48,520) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  - 

ภายใตส้ญัญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี                           
ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก  าหนดในสญัญา เป็นตน้ เงินกูย้มืดงักล่าวไม่ตอ้งใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9 

 

10. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 54,329 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  4,818 
ตน้ทุนบริการในอดีต 12,950 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,064 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างงวด (7,500) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 65,661 

เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน                         
ราชกิจจานุเบกษาซ่ึงไดก้  าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย
ดงักล่าว มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้มา การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็น                                
การแก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯ                                     
มีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน 13 ลา้นบาท บริษทัฯไดบ้นัทึกผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบก าไรขาดทุน
ส าหรับงวดปัจจุบนั 

11. ประมำณกำรหนีสิ้น 

จ านวนเงินประมาณการหน้ีสินเป็นประมาณการหน้ีสินเก่ียวกับการฟ้องร้อง และการรับประกัน
สินคา้ โดยมีรายการเปล่ียนแปลงส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ประมาณการ

หน้ีสินจากการ
ฟ้องร้อง 

ประมาณการ
หน้ีสินจากการ
รับประกนัสินคา้ รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 11,546 8,684 20,230 
เพ่ิมข้ึนในระหว่างงวด 3,795 2,163 5,958 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (15,341) (924) (16,265) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน - (3,068) (3,068) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 - 6,855 6,855 
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12. ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561                        
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 1,566 3,689 7,170 9,203 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด 
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ 
ผลแตกต่างชัว่คราว 437 (501) 971 396 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 2,003 3,188 8,141 9,599 

13. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด 

14. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 บริษัทฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและ          
จ าหน่ายสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต์ และด าเนิน
ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก  าไร
หรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก  าไรจากการด าเนินงาน 
และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและ                                                
เขตภูมิศาสตร์แลว้ 
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15. เงินปันผล 
 

เงินปันผล 
 

อนุมติัโดย 
 

เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล               
จ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2560 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

เมื่อวนัท่ี 23 มกราคม 2561 
 

142,890 
 

0.55 
เงินปันผลระหว่างกาลส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 103,920 0.40 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561  246,810 0.95 

    
เงินปันผลประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2561 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

เมื่อวนัท่ี 22 มกราคม 2562 155,880 0.60 
เงินปันผลระหว่างกาลส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 103,920 0.40 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562  259,800 1.00 

16. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

16.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงิน 36 ลา้นบาท และ 0.07 
ลา้นเหรียญสหรัฐ (30 กนัยายน 2561: 49 ลา้นบาท และ 0.05 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
อุปกรณ์ 

16.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำร 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ และสัญญาบริการ 
อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 บริษทัฯมีจ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ี
บอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

จ่ายช าระ 
30 มิถุนายน  

2562 
30 กนัยายน              

2561 
ภายใน 1 ปี 35 35 
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 16 19 
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16.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำรระยะยำว 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญาค่าสิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงใน
ต่างประ เทศ เพื่ อก ารใช้ เค ร่ื องหมายการค้า  และ รับข้อมู ลด้านการผ ลิตและประกอบ                    
สายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสญัญา บริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
ปีละ 2 คร้ังตามอัตราท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                                   
30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 6 ลา้นบาท และ 19 ลา้นบาท ตามล าดบั (2561: 6 ลา้นบาท และ 28 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

16.4 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร                  
ในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจ านวนเงิน 3 ล้านบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ                          
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ 

16.5 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ 
อตัราแลกเปล่ียน                                              

ตามสญัญาของจ านวนท่ีซ้ือ วนัครบก าหนดตามสญัญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.4 30.67 - 31.68 พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563 
เยน 32.9 0.29 ธนัวาคม 2562 - มกราคม 2563 
    

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ 
อตัราแลกเปล่ียน                                   

ตามสญัญาของจ านวนท่ีซ้ือ วนัครบก าหนดตามสญัญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.3 32.21 - 32.87 กุมภาพนัธ ์- มีนาคม 2562 
เยน 70.3 0.29 - 0.30 มกราคม - มีนาคม 2562 
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16.6 คดีฟ้องร้อง 

ก) จากกรณีท่ีกรมศุลกากรไดเ้ขา้ตรวจสอบหลงัการตรวจปล่อย และไดก้ล่าวหาว่าบริษทัฯส าแดง
พิกดัประเภทอตัราศุลกากรสินคา้น าเขา้ในใบขนสินคา้ขาเขา้ระหว่างปี 2546 ถึง 2549 ต ่ากว่า
ความเป็นจริง โดยประเมินอากรขาเขา้และภาษีมูลค่าเพ่ิมขาดเป็นเงินจ านวนเงินรวม 17.9                       
ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่รวมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม ในเดือนกันยายน 2560 ศาลภาษีอากรกลาง                                   
มีค  าพิพากษาใหเ้พิกถอนการประเมินเฉพาะอากรขาเขา้ และเงินเพ่ิมอากรขาเขา้ แต่บริษทัฯไม่มี
อ  านาจฟ้องกรมสรรพากรขอใหเ้พิกถอนการประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ได้
ใชสิ้ทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลรัษฎากร มาตรา 30 
ต่อมาในเดือนธนัวาคม 2561 ศาลอุทธรณ์คดีช านาญพิเศษมีค  าพิพากษายืนตามค าพิพากษาศาล
ภาษีอากรกลาง ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 กรมศุลกากรยืน่ค  าร้องขออนุญาตฎีกาและบริษทัฯ
ยื่นค าร้องคัดค้านขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาแลว้ ผูบ้ริหารของบริษัทฯไดป้ระเมินแลว้เช่ือว่า
บริษทัฯไม่มีหน้าท่ีตอ้งช าระอากรขาเขา้และภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีขาดรวมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม 
ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯไดช้ าระภาษีอากรน าเขา้อยา่งถูกตอ้งแลว้ตามพระราชก าหนดพิกดัอตัรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 โดยพิจารณาจากความเห็นทางกฎหมาย และจากผูเ้ช่ียวชาญพิกดัอตัราภาษี
ศุลกากรท่ีเห็นว่า สินค้าท่ีบริษัทฯ ส าแดงเป็นไปตามความของประเภทสินคา้ท่ีระบุในพิกัด
อตัราภาษีศุลกากร บริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากคดีความดงักล่าวในงบการเงิน 

ข) บริษทัฯถูกบริษทัคู่คา้ฟ้องร้องว่ายกเลิกสญัญาซ้ือขายโดยมิชอบ และเรียกร้องใหช้ าระค่าสินคา้
ประมาณ 12.8 ลา้นบาท ในเดือนมิถุนายน 2561 ศาลชั้นตน้มีค  าพิพากษาให้บริษทัฯช าระเงิน 
10.1 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้อง (2 ธนัวาคม 2559) ต่อมาใน
เดือนมีนาคม 2562 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีค  าพิพากษาให้บริษทัฯรับมอบสินคา้ท่ีผลิตเสร็จและ
ช าระเงินจ านวน 12.3 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ                           
ได้ประเมินแลว้เห็นว่าแนวทางค าพิพากษาศาลฎีกาไม่น่าจะมีผลเปล่ียนแปลงไปจากเดิม                                          
จึงพิจารณาส้ินสุดคดีและด าเนินการจ่ายช าระค่าใช้จ่ายพร้อมดอกเบ้ียจากคดีความตาม                
ค  าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2  (ตามท่ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 11) และเมื่อ
วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ศาลจังหวดัชลบุรีได้ออกหนังสือรับรองเพื่อแสดงว่าค  าพิพากษา                 
ถึงท่ีสุดแลว้ 

17. กำรอนุมตังิบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเมื่อวนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 

 


