
 

 

 

 

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวดสำมเดือน
และเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดส ำหรับ   
งวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล 
จ ำกดั (มหำชน) (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำ
และน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำว                 
จำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้         
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

 
 
 
กุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 6137 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 4 สิงหำคม 2565 



บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 148,530              177,518              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 430,287              427,821              
สินคา้คงเหลือ 4 220,649              195,524              
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5 296,167              358,638              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10,758                18,084                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,106,391           1,177,585           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุในตราสารทนุของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 6 36,558                40,241                
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 7 117,290              118,755              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 884,418              931,107              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 14,218                6,786                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,665                  8,497                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 65,086                37,438                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,127,235           1,142,824           

รวมสินทรัพย์ 2,233,626           2,320,409           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2565 30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 10 100,000              100,000              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 508,683              476,461              
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,941                  2,262                  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,302                  4,059                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16,808                15,549                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 630,734              598,331              

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 2,016                  3,032                  
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12 56,287                50,625                
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 13 73,592                73,234                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,170                  2,907                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 520                     1,000                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 134,585              130,798              

รวมหนีสิ้น 765,319              729,129              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)
30 มิถุนายน 2565 30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน 
     หุ้นสามญั 268,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 268,500              268,500              
   ทนุท่ีออกและช 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 708,104              828,131              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 8,683                  11,629                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,468,307           1,591,280           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,233,626           2,320,409           
-                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2565 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย             
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของบริษทัฯ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีฯไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมี
ผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั
วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทาง
ปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ                   
งบการเงินของบริษทัฯ 

1.4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช ้         
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 

 2565 2564 2565 2564 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการขาย 63.1 40.8 139.2 126.3 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดอ่ื้น 1.6 1.3 2.1 2.5 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป 103.6 86.4 300.0 288.3 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินทรัพย ์ 4.0 1.1 5.8 1.8 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าลิขสิทธ์ิ 3.6 3.7 12.9 13.5 ร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 30 กนัยายน 2564 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 

2565 
 30 กนัยายน 

2564 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกัน (หมำยเหตุ 3)   
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62,878 35,060 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 25 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน (หมำยเหตุ 11)   
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 78,699 70,566 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,215 1,398 

ค่าลิขสิทธ์ิคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,418 3,803 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริษทัฯมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน            

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,688 16,369 51,642 51,721 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,157 907 3,538 2,803 
รวม 16,845 17,276 55,180 54,524 
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น  

    (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน  

2565 
 30 กนัยายน 

2564 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 43,735 30,828 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 19,143 4,232 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62,878 35,060 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 362,230 379,727 
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน 2,488 6,615 
 3 - 6 เดือน 80 124 
 6 - 12 เดือน 2 4 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 364,800 386,470 
รวมลูกหน้ีการคา้ 427,678 421,530 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22 25 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,587 6,266 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 2,609 6,291 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 430,287 427,821 

4. กำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 5,886 
หกั: การกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ (1,982) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 3,904 
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5. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจ ากบัธนาคารหลายแห่ง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลามากกวา่ 
3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

6. เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 

2565 
30 กนัยายน 

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
30 กนัยายน 

2564 
30 มิถุนายน 

2565 
30 กนัยายน 

2564 
   ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท 
HI-LEX Vietnam Co., Ltd. 211,092 ลา้น

ดองเวยีดนาม
หรือ 11.15
ลา้นเหรียญ
สหรัฐ 

211,092 ลา้น
ดองเวยีดนาม
หรือ 11.15 
ลา้นเหรียญ
สหรัฐ  

6.28 6.28 40,241 37,705 

บวก: ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (3,683) 2,536 
     36,558 40,241 

7. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                       
30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 118,755 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,465) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 117,290 
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8. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 931,107 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 33,431 
โอนเขา้  1,314 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                                      

ณ วนัท่ีจ  าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (9) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (81,425) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 884,418 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 6,786 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 9,137 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (1,705) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 14,218 

10. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร 

           (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
30 มิถุนายน 

2565 
30 กนัยายน 

2564 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1.10 100,000 100,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเป็นเงินกูย้มืสกุลบาทและไม่ตอ้งใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
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11.  เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 30 มิถุนายน 

2565 
30 กนัยายน 

2564 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 78,699 70,566 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 352,623 293,588 
เจา้หน้ีอ่ืน 25,255 20,156 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 52,106 92,151 
รวม 508,683 476,461 

12. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 50,625 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุน:  
     ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  4,876 
     ตน้ทุนดอกเบ้ีย 786 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 56,287 

13. ประมำณกำรหนีสิ้นจำกกำรรับประกนัสินค้ำ 

การเปล่ียนแปลงส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 73,234 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 1,401 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (650) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (393) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 73,592 

บริษทัฯบนัทึกประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ โดยตั้งข้ึนในอตัราร้อยละของยอดขาย   
ซ่ึงอตัราดงักล่าวประมาณข้ึนจากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต และขอ้มูลการเรียกร้องค่าเสียหาย                  
จากการรับประกนัท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น 
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14. รำยได้ทีท่ ำสัญญำกบัลูกค้ำ 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน            

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2565 2564 2565 2564 

ประเภทของสินค้ำและบริกำร     
สายควบคุมรถยนต ์ 411,003 422,393 1,263,795 1,369,245 
สายควบคุมรถจกัรยานยนต ์ 88,606 90,320 274,998 298,108 
ชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต ์ 66,617 67,039 249,587 251,749 
การทดสอบช้ินส่วนและผลิตภณัฑ ์ 73 397 325 500 
อ่ืน ๆ 54,603 26,305 100,516 73,439 
รวม 620,902 606,454 1,889,221 1,993,041 

หกั: ส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ายใหก้บัลูกคา้ (197) (551) (1,853) (1,182) 

รวมรำยได้จำกสัญญำที่ท ำกบัลูกค้ำ 620,705 605,903 1,887,368 1,991,859 

15. ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564      
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 

ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 3,352 2,033 5,164 7,912 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด 
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ 
ผลแตกต่างชัว่คราว (552) (82) (1,168) (767) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรหรือ
ขำดทุน 2,800 1,951 3,996 7,145 
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จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับ                    
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2565 2564 2565 2564 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร 
(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าสินทรัพย ์         
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (106) 150 (737) 237 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั - 95 - 95 

รวม (106) 245 (737) 332 

16. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

17. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 บริษัทฯด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและ         
จ าหน่ายสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต ์และด าเนิน
ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไร
หรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน 
และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและ                                          
เขตภูมิศาสตร์แลว้ 
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18. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล               
จ่ายต่อหุ้น 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปีส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564 129,900  0.50 
เงินปันผลระหวา่งกาล

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี             
30 กนัยายน 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    
เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 

103,920  0.40 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2564 233,820  0.90 
    
เงินปันผลประจ าปีส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2565 155,876  0.60 
เงินปันผลระหวา่งกาล

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี             
30 กนัยายน 2565 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    
เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 

103,918  0.40 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2565 259,794  1.00 

19. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

19.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงิน 52 ล้านบาท และ                                       
0.26 ลา้นเหรียญสหรัฐ (30 กนัยายน 2564: 45 ลา้นบาท และ 0.22 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั              
การซ้ืออุปกรณ์ 

19.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำระยะส้ันและบริกำร 

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาบริการ 
ดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน  

2565 
 30 กนัยายน 

2564 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 24 30 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 5 15 

รวม 29 45 
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19.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำค่ำสิทธิ 

 บริษทัฯไดท้  าสัญญาค่าสิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงใน
ต่างประเทศเพื่อการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และรับขอ้มูลดา้นการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ โดยภายใต้เง่ือนไขตามสัญญา บริษัทฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียมปีละ 2 คร้ัง                        
ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
บริษทัฯมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 4 ลา้นบาท 
และ 13 ลา้นบาท ตามล าดบั (30 มิถุนายน 2564: 4 ลา้นบาท และ 14 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

19.4 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 และ 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร                    
ในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 3 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  

19.5 คดีฟ้องร้อง 

     เหตุการณ์เพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 ล๊อต 1: ปัจจุบนับริษทัฯไดรั้บเงินคืนมาบางส่วน และส่วนท่ีเหลืออยูใ่นระหวา่งด าเนินการขอคืน 

ล๊อต 2: เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2565 ศาลฎีกามีค าพิพากษาให้บริษทัฯชนะคดี และมีสิทธิขอคืน                             
เงินอากรขาเขา้ ต่อมาวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2565 บริษทัฯไดย้ื่นหนงัสือแจง้ต่อกรมศุลกากร                     
เพื่อขอใหพ้ิจารณาด าเนินการคืนเงินอากรตามค าพิพากษาดงักล่าว 

20. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของเคร่ืองมือทางการเงินเปรียบเทียบกบัจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2565    30 กนัยายน 2564 
 มูลค่า 

ตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
มูลค่า 

ตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ     
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน 26 37 26 40 

 บริษทัฯค านวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน                       
โดยใชว้ธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวถือเป็นระดบั 3 

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน กิจการไม่ มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณ                         
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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21. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2565 


