
 
 

 

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ำกดั (มหำชน)  
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 



 
 

 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จส ำหรับงวดสำมเดือน
และเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั ไทยสตีล
เคเบิล จ  ำกดั (มหำชน) (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำล) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูร้ับผิดชอบ                          
ในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูร้ับผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มลูทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มลูทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชวิ้ธีกำรสอบถำม
บคุลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไมส่ำมำรถได ้         
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไมไ่ดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน  

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไมพ่บส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไมไ่ดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

  



2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ก) ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 1.2 สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจบุนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ท ำใหเ้กิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ รวมถึง                
มีผลกระทบต่ออุตสำหกรรมยำนยนต์ ซ่ึงอำจส่งผลอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินในปัจจบุนัและในอนำคต
ของบริษทัฯ อยำ่งไรก็ตำม ผลกระทบดงักล่ำวยงัไมส่ำมำรถประมำณไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี                                                                    
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯมีกำรติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำว ประเมินผลกระทบทำงกำรเงินและ
จะพิจำรณำบนัทึกผลกระทบดงักล่ำวเม่ือสำมำรถท ำได ้ 

ข) ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 1.4 เน่ืองดว้ยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์                       
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลส ำหรับงวด
สำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 โดยเลือกน ำแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำร
ผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีประกำศโดยสภำวิชำชีพบญัชีมำถือปฏิบติั  

ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 
 
 
 
พูนนำรถ เผ่ำเจริญ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ  ำกดั 
กรุงเทพฯ: 4 สิงหำคม 2563 



บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 30 กนัยายน 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 404,580              443,499              
เงินลงทุนชัว่คราว 3 15,001                4,847                  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 170,594              479,135              
สินคา้คงเหลือ 5 138,066              191,067              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 29,225                38,177                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 757,466              1,156,725           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนระยะยาว 6 25,704                25,704                
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7 121,306              122,879              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 960,414              988,975              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 11,162                14,213                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 531                      2,385                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20,513                29,645                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,139,630           1,183,801           

รวมสินทรัพย์ 1,897,096           2,340,526           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 30 กนัยายน 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 10 100,000              -                          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 161,922              605,098              
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - ส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 612                      2,352                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,815                14,784                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 274,349              622,234              

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 311                      739                      
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12 51,345                67,078                
ประมาณการหน้ีสิน 13 4,346                  6,127                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,480                  93                        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 57,482                74,037                

รวมหนีสิ้น 331,831              696,271              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
30 มิถุนายน 2563 30 กนัยายน 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
     หุน้สามญั 268,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 268,500              268,500              
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
     หุน้สามญั 259,800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 259,800              259,800              
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 464,870              464,870              
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 26,850                26,850                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 813,745              892,735              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,565,265           1,644,255           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,897,096           2,340,526           

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2563 2562

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 14 245,884           742,571           
รายไดอ่ื้น 7,071               7,024               
รวมรำยได้ 252,955           749,595           
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุขาย 228,572           621,410           
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 3,101               12,708             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 34,513             67,987             
รวมค่ำใช้จ่ำย 266,186           702,105           
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและผลประโยชน์ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษเีงนิได้ (13,231)            47,490             
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (324)                 (200)                 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษเีงนิได้ (13,555)            47,290             
ผลประโยชน ์(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 2,861               (2,003)              
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (10,694)            45,287             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                       -                       
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (10,694) 45,287

ก ำไรต่อหุ้น 16
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.04)                0.17                 

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 259,800           259,800           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2563 2562

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 14 1,514,433        2,317,741        
รายไดอ่ื้น 20,077             20,434             
รวมรำยได้ 1,534,510        2,338,175        
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุขาย 1,292,354        1,902,567        
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 20,233             40,330             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 142,776           210,706           
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,455,363        2,153,603        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 79,147             184,572           
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (403)                 (1,086)              
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 78,744             183,486           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (1,854)              (8,141)              
ก ำไรส ำหรับงวด 76,890             175,345           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                       -                       
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 76,890 175,345

ก ำไรต่อหุ้น 16
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.30                 0.67                 

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 259,800           259,800           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)
2563 2562

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน
ก าไรก่อนภาษี 78,744             183,486           
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 90,894             98,123             
   โอนกลบัการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (5,398)              (1,572)              
   ก  าไรจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (2,249)              (303)                 
   ส ารองจากการประมาณการหน้ีสิน (โอนกลบั) (929)                 2,890               
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 5,755               18,832             
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียน 178                  (299)                 
   ดอกเบ้ียรับ (2,159)              (1,476)              
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 403                  1,086               
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 165,239           300,767           
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 308,202           25,476             
   สินคา้คงเหลือ 58,399             45,810             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,411             (6,977)              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (4,716)              (14,703)            
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (452,968)          (64,446)            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (2,081)              5,948               
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,387               (924)                 
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 84,873             290,951           
   จ่ายส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (21,488)            (7,500)              
   จ่ายประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ (852)                 -                       
   จ่ายค่าเสียหายจากคดีความ -                       (15,341)            
   จ่ายดอกเบ้ีย (403)                 (1,101)              
   จ่ายภาษีเงินได้ (3,347)              (12,616)            
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 58,783             254,393           



หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)
2563 2562

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินลงทนุชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (10,154)            140,697           
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (38,710)            (97,968)            
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,020)              (5,765)              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 8,232               3,659               
ดอกเบ้ียรับ 1,998               1,554               
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (39,654)            42,177             
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน 100,000           -                       
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว -                       (48,520)            
เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่าการเงิน (2,168)              (3,810)              
จ่ายเงินปันผล (155,880)          (259,800)          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (58,048)            (312,130)          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (38,919)            (15,560)            
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 443,499           322,257           
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัปลำยงวด 404,580           306,697           

-                       
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 10,114             8,922               
   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                       1,671               
   โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไปอุปกรณ์ -                       2,406               
   โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนไปอุปกรณ์ 13,848             6,311               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

และช าระแลว้ หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 ตุลำคม 2561 259,800                464,870                26,850                   932,579                1,684,099             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                            -                            -                             (259,800)               (259,800)               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                             175,345                175,345                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 259,800                464,870                26,850                   848,124                1,599,644             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 ตุลำคม 2562 259,800                464,870                26,850                   892,735                1,644,255             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                            -                            -                             (155,880)               (155,880)               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            - 76,890                  76,890                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 259,800                464,870                26,850                   813,745                1,565,265             

-                            -                            -                             -                            -                            
-                            -                            -                             -                            -                            

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563

ก าไรสะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจ าหน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์  ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี เลขท่ี 700/737     
หมูท่ี่ 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจบุนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ รวมถึงมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ ซ่ึงอาจส่งผลอยา่งมี
นยัส าคญัต่อฐานะการเงินในปัจจบุนัและในอนาคตของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวยงั
ไมส่ามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ  มีการติดตามความ
คืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว ประเมินผลกระทบทางการเงินและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบ
ดงักล่าวเม่ือสามารถท าได ้

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนอขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม 
บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอครั้ ง
ล่าสุด ดงันั้น ขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ใหม ่ๆ เพ่ือไมใ่หข้อ้มลูท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้งบการเงิน
ควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มลูทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มลูทางการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

  



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม ่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคับใช้ส าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ  อย่างไร
ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลักการส าคัญ สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี   

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
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 สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก าหนดหลักการ  5 
ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวน
เงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดร้ับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้
ส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และก าหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินงวด
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีใน
ช่วงเวลาท่ียงัมีความไมแ่น่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมี
ผลบงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของบริษทัฯท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัฯเลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไมน่ าขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นข้อมูลในการประมาณการความ
เพียงพอของก าไรทางภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอ
การตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไมน่ าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บง่ช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุง
หรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเทา่เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกับ
ผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดังต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ  านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทนุ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ  าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิด
ของผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจบุนัถูกยกเลิกไป 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯคาดวา่การน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้จะมีผลกระทบจากรายการดงัต่อไปน้ี  

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียน - บริษทัฯตอ้งวดัมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียน และจดัประเภทเงินลงทนุดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทนุ หรือผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ทั้งน้ีหากเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงมลูค่ายติุธรรม
ในภายหลงัของเงินลงทนุใดผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนแลว้จะไมส่ามารถยกเลิกได้ 

- การรับรู้รายการผลขาดทนุดา้นเครดิต - บริษทัฯตอ้งรับรู้ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพยท์างการเงินโดยไมจ่  าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนกอ่น บริษทัฯ
จะใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายุส าหรับลูกหน้ี
การคา้ 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - บริษทัฯตอ้งรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท าสัญญา และวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของตราสารอนพุนัธ์จะถกูรับรู้ผา่นก าไรหรือขาดทนุ  ทั้งน้ี
บริษทัฯอยูร่ะหวา่งการพิจารณาการน าการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถือปฏิบติัส าหรับบางรายการ 
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ปัจจบุนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ 
การวดัมลูค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทกุรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมลูค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไมมี่การเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทนุโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจบุนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานน้ีมาถือปฏิบติั 

1.5 ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำถือปฏิบัติ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.4 บริษทัฯได้น ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจบุนั โดยกิจการได้เลือกท่ีจะไม่ปรับยอ้นหลัง
งบการเงิน งวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด                                     
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
 

ตามนโยบายการ
บัญชีเดิม เพิ่มข้ึน 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 15 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน:    
รายไดจ้ากการขาย 241,712 4,172(1) 245,884 
คา่ใชจ้่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 1,071 4,172(1) 3,101 
(1) กลบัรายการคา่ใชจ้่ายส่งเสริมการขายระหวา่งงวด    

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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ตามนโยบายการ

บัญชีเดิม เพิ่มข้ึน 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 15 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน:    
รายไดจ้ากการขาย 1,514,433 - 1,514,433 
คา่ใชจ้่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 20,233 - 20,233 

1.6 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
เน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า                                
มาถือปฏิบติัในเร่ืองต่อไปน้ี 

ส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ายให้กับลูกค้า 

 บริษทัฯบนัทึกส่ิงตอบแทนท่ีจะจา่ยใหก้บัลูกคา้หกัจากรายไดท่ี้รับรู้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า  จากเดิม
ท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ้า่ยในการขายและจดัจ  าหน่าย 

2. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 

 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก  าหนดราคา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการขาย 16.0 47.2 82.1 126.7 ราคาทุนบวกก  าไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป 53.0 110.8 229.6 322.5 ราคาทุนบวกก  าไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือสินทรัพย ์ 0.1 0.3 0.3 1.5 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าลิขสิทธ์ิ 1.0 6.2 10.9 19.0 ร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 30 กันยายน 
2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 

2563 
 30 กนัยายน 

2562 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน (หมำยเหตุ 4)   
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,802 31,765 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 121 38 

   
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน (หมำยเหตุ 

11) 
  

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,453 74,128 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 352 598 
ค่าลิขสิทธ์ิคา้งจา่ย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,814 5,895 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน            

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 3,627 21,083 42,163 61,415 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 862 7,695 3,013 9,788 
รวม 4,489 28,778 45,176 71,203 

3. เงินลงทุนช่ัวครำว 

ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจ ากบัธนาคารหลายแห่ง ซ่ึงถึงก าหนดจา่ยคืนภายในระยะเวลามากกว่า 
3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไมมี่ขอ้จ  ากดัในการเบิกใช้ 



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8 

 

4. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน  

    (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน  

2563 
 30 กนัยายน 

2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไมถึ่งก าหนดช าระ 10,068 29,230 
คา้งช าระ   

 ไมเ่กิน 3 เดือน 7,551 2,535 
 3 - 6 เดือน - - 
 6 - 12 เดือน 183 - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,802 31,765 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไมถึ่งก าหนดช าระ 146,483 445,832 
คา้งช าระ   
ไมเ่กิน 3 เดือน 615 333 
3 - 6 เดือน  7 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 147,105 446,165 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 164,907 477,930 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 121 38 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 5,566 1,167 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 5,687 1,205 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 170,594 479,135 

5. กำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีรายการปรับลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 10,044 
หกั: กลบัรายการการปรับลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดร้ับ  (5,398) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 4,646 
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6. เงินลงทุนระยะยำว 

      (หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั ทุนช  าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 มิถุนายน 
2563 

30 กนัยายน 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

30 กนัยายน 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

30 กนัยายน 
2562 

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

11,150,000 
USD  

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

7. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนั ท่ี                       
30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 122,879 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,573) 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 121,306 

8. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 988,975 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทนุ 48,824 
โอนเขา้ 13,848 
จ าหน่าย/ตดัจ  าหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี                                                      

ณ วนัท่ีจ  าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย  (5,983) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (85,250) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 960,414 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน โดยมี
มลูค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2562: 3 ลา้นบาท) 
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9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 14,213 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทนุ 1,020 
ค่าตดัจ  าหน่ายส าหรับงวด (4,071) 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 11,162 

10. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร 

            (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
30 มิถุนายน 

2563 
30 กนัยายน 

2562 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2.00 100,000 - 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากธนาคารเป็นเงินกูย้ืมสกุลบาทและไมต่อ้งใชห้ลกัทรัพยค์ ้ าประกนั 

11.  เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 

2563 
30 กนัยายน 

2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  19,453 74,128 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 81,523 349,141 
เจา้หน้ีอ่ืน 27,535 34,957 
ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 33,411 146,872 

รวม 161,922 605,098 
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12. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 67,078 
ตน้ทนุบริการในปัจจบุนั  4,714 
ตน้ทนุดอกเบ้ีย 1,041 
ผลประโยชน์ท่ีจา่ยในระหวา่งงวด  (21,488) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 51,345 

13. ประมำณกำรหนี้สิน 

จ านวนเงินประมาณการหน้ีสินเป็นประมาณการหน้ีสินเก่ียวกับการรับประกันสินค้า โดยมีรายการ
เปล่ียนแปลงส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 6,127 
เพิ่มข้ึนในระหว่างงวด 1,419 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (852) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (2,348) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 4,346 

14. รำยได้ท่ีท ำสัญญำกับลูกค้ำ 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน            

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 

ประเภทของสินค้ำ     

สายควบคุมรถยนต์ 158,451 513,265 1,028,036 1,620,195 

สายควบคุมรถจกัรยานยนต์ 41,732 100,956 265,372 320,705 

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 28,281 100,909 174,164 298,103 

อ่ืน ๆ 13,248 27,441 46,861 78,738 

รวม 241,712 742,571 1,514,433 2,317,741 

บวก: โอนกลบัส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่าย
ใหก้บัลูกคา้  4,172 - - - 

รวมรำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลกูค้ำ 245,884 742,571 1,514,433 2,317,741 
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15. ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล (3,154) 1,566 - 7,170 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด 
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ 
ผลแตกต่างชัว่คราว 293 437 1,854 971 

ค่ำใช้จ่ำย (ผลประโยชน์) ภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่
ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (2,861) 2,003 1,854 8,141 

16. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผู ้ถือหุ ้นของบริษทัฯ                           
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ด เสร็จอ่ืน) ด้วยจ  านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ ้นสามญัท่ีออกอยู่ใน                          
ระหวา่งงวด 

17. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและ          
จ าหน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต์ และด าเนิน
ธุรกิจในเขตภมิูศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากก าไรหรือขาดทนุจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมลูค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไร
หรือขาดทนุจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน 
และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึง ถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขต
ภมิูศาสตร์แลว้ 
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18. เงินปันผล 

 
เงินปันผล 

 
อนุมติัโดย 

 
เงินปันผลจา่ย 

เงินปันผล               
จา่ยต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2561 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2562 155,880 0.60 
เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                  

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

    
เงินปันผลประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2563 155,880 0.60 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2563  155,880 0.60 

19. ภำระผูกพันและหนี้สินท่ีอำจเกิดขึ้น 

19.1 ภำระผูกพันเก่ียวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจา่ยฝ่ายทนุเป็นจ านวนเงิน 40 ล้านบาท และ 0.1  
ลา้นเหรียญสหรัฐ (30 กนัยายน 2562: 19 ลา้นบาท และ 0.05 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
อุปกรณ์ 

19.2 ภำระผูกพันเก่ียวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำร 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ และสัญญาบริการ 
อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 บริษทัฯมีจ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจา่ยในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ี
บอกเลิกไมไ่ดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

จา่ยช าระ 
30 มิถุนายน 

2563 
30 กนัยายน              

2562 
ภายใน 1 ปี 17 33 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 6 9 
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19.3 ภำระผูกพันเก่ียวกับสัญญำให้บริกำรระยะยำว 

 บริษทัฯไดท้  าสัญญาค่าสิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษทัท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงใน
ต่า งประเทศเ พ่ื อ ก ารใช้ เค ร่ื อ งหมายก ารค้า  และรั บข้อมูล ด้านก ารผ ลิ ตและประกอบ                    
สายควบคุมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา บริษทัฯตอ้งจา่ยค่าธรรมเนียม
ปีละ 2 ครั้ งตามอัตราท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                                
30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 1 ลา้นบาท และ 11 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: 6 ลา้นบาท และ 19 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

19.4 กำรค ้ำประกัน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารใน
นามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 3 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้ าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ  

19.5 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

  อตัราแลกเปลีย่นตามสัญญาของ   
สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีซ้ือ วนัครบก  าหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.3 30.97 - 31.17 ธันวาคม 2563 
เยน 20.0 0.29 ธันวาคม 2563 

    
    

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

  อตัราแลกเปลีย่นตามสัญญาของ   

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีซ้ือ วนัครบก  าหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.4 30.40 - 30.69 กุมภาพนัธ์ - มีนาคม 2563 
เยน 52.0 0.28 - 0.29 ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 
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19.6 คดีฟ้องร้อง 

 จากกรณีท่ีกรมศลุกากรไดเ้ขา้ตรวจสอบหลงัการตรวจปล่อย และได้กล่าวหาว่าบริษทัฯส าแดงพิกัด
ประเภทอตัราศลุกากรสินคา้น าเขา้ในใบขนสินคา้ขาเขา้ระหวา่งปี 2546 ถึง 2549 ต ่ากวา่ความเป็นจริง 
จ  านวน 3 ล๊อต โดยประเมินอากรขาเขา้และภาษีมลูค่าเพ่ิมขาด ล๊อต 1 และ 3 เป็นเงินจ านวนเงินรวม 
17.90  ลา้นบาท และ 5.67 ลา้นบาท ตามล าดบั และทนุทรัพย ์ส าหรับ ล๊อต 2 เทา่กบั 3.84 ลา้นบาท ซ่ึง
ยงัไมร่วมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม   

 ล๊อต 1 ในเดือนกนัยายน 2560 ศาลภาษีอากรกลาง มีค าพิพากษาใหเ้พิกถอนการประเมินเฉพาะอากรขา
เขา้ และเงินเพ่ิมอากรขาเขา้ แต่บริษทัฯไม่มีอ านาจฟ้องกรมสรรพากรขอให้เพิกถอนการประเมิน
ภาษีมลูค่าเพ่ิม เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามท่ี
บญัญติัไวใ้นประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ต่อมาในเดือนธนัวาคม 2561 ศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษมีค า
พิพากษายืนตามค าพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ต่อมาศาลฎีกาได้อนุญาตให้กรมศุลกากรฎีกา และ
บริษทัฯ ไดย้ื่นค าร้องคดัคา้นต่อศาลฎีกาแลว้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ
ศาลฎีกา 

 ล๊อต 2 ในเดือน ธนัวาคม 2561 ศาลภาษีอากรกลาง มีค าพิพากษาใหเ้พิกถอนการประเมินเฉพาะอากรขา
เขา้ และเงินเพ่ิมอากรขาเขา้ แต่บริษทัฯไม่มีอ านาจฟ้องกรมสรรพากรขอให้เพิกถอนการประเมิน
ภาษีมลูค่าเพ่ิม เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามท่ี
บญัญติัไวใ้นประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ต่อมาในวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษมี
ค าพิพากษายืนตามค าพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ต่อมาศาลฎีกาไดอ้นุญาตใหก้รมศลุกากรฎีกา และ
บริษทัฯ ไดย้ื่นค าร้องคดัคา้นต่อศาลฎีกาแลว้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ
ศาลฎีกา   

 ล๊อต 3 ในเดือน ธนัวาคม 2562 ศาลภาษีอากรกลาง มีค าพิพากษาใหเ้พิกถอนการประเมินเฉพาะอากรขา
เขา้ และเงินเพ่ิมอากรขาเขา้ แต่บริษทัฯไม่มีอ านาจฟ้องกรมสรรพากรขอให้เพิกถอนการประเมิน
ภาษีมลูค่าเพ่ิม เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามท่ี
บญัญัติไวใ้นประมวลรัษฎากร มาตรา 30 เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ                               
ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ ณ ว ันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯอยู่ระหว่างรอค าพิพากษาจาก                                      
ศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษ 

 ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เช่ือวา่บริษทัฯไมมี่หนา้ท่ีตอ้งช าระอากรขาเขา้และภาษีมูลค่าเพ่ิม
ท่ีขาดรวมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯได้ช าระภาษีอากรน าเข้าอย่างถูกต้องแล้ว
ตามพระราชก าหนดพิกดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 โดยพิจารณาจากความเห็นทางกฎหมาย และจาก
ผูเ้ช่ียวชาญพิกดัอตัราภาษีศุลกากรท่ีเห็นว่า สินค้าท่ีบริษทัฯ ส าแดงเป็นไปตามความของประเภท
สินคา้ท่ีระบใุนพิกดัอตัราภาษีศลุกากร บริษทัฯจึงไมไ่ดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินส าหรับค่าใช้จ่ายท่ี
อาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวในงบการเงิน 
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20. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดร้ับอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2563 


