
 
 

 

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ำกดั (มหำชน)  
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จส ำหรับงวดสำมเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบยอ่ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ำกดั 
(มหำชน) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูร้ับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ี
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูร้ับผิดชอบใน                                                 
กำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

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  

 
 
 
พูนนำรถ เผ่ำเจริญ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ  ำกดั 
กรุงเทพฯ: 7 พฤษภำคม 2562 



บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 30 กนัยายน 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 272,559              322,257              
เงินลงทุนชัว่คราว 3 104,825              175,532              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 544,695              543,787              
สินคา้คงเหลือ 196,930              246,255              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 41,642                30,799                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,160,651           1,318,630           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนระยะยาว 5 25,704                25,704                
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 6 123,936              125,006              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 1,003,957           975,261              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11,495                15,999                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,461                  8,996                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 21,337                17,879                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,194,890           1,168,845           

รวมสินทรัพย์ 2,355,541           2,487,475           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 30 กนัยายน 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8 594,659              662,286              
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - ส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 9 16,060                48,520                
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - ส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 4,120                  4,454                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,767                11,651                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 625,606              726,911              

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 9 -                          -                          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 1,324                  1,813                  
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10 49,963                54,329                
ประมาณการหน้ีสิน 11 20,278                20,230                
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 93                        93                        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 71,658                76,465                

รวมหนีสิ้น 697,264              803,376              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
31 มีนาคม 2562 30 กนัยายน 2561

(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 906,757              932,579              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,658,277           1,684,099           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,355,541           2,487,475           

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2562 2561

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 804,671              805,003              
รายไดอ่ื้น 5,161                  10,002                
รวมรำยได้ 809,832              815,005              
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขาย 651,651              647,412              
ค่าใชจ่้ายในการขาย 16,618                21,421                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 70,819                63,637                
รวมค่ำใช้จ่ำย 739,088              732,470              
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 70,744                82,535                
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (359)                    (2,845)                 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 70,385                79,690                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (3,349)                 (4,183)                 
ก ำไรส ำหรับงวด 67,036                75,507                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 67,036 75,507

ก ำไรต่อหุ้น 13
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.26                    0.29                    

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2562 2561

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 1,575,170           1,530,237           
รายไดอ่ื้น 13,410                18,841                
รวมรำยได้ 1,588,580           1,549,078           
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขาย 1,281,157           1,254,842           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 27,622                40,977                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 142,719              124,251              
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,451,498           1,420,070           
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 137,082              129,008              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (886)                    (6,287)                 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 136,196              122,721              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (6,138)                 (6,411)                 
ก ำไรส ำหรับงวด 130,058              116,310              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 130,058 116,310

ก ำไรต่อหุ้น 13
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.50                    0.45                    

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2562

(หน่วย: พนับาท)
2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน

ก าไรก่อนภาษี 136,196              122,721              
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 65,739                71,601                
   โอนกลบัการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (190)                    (1,010)                 
   ก  าไรจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (239)                    (3,726)                 
   ส ารองจากการประมาณการหน้ีสิน (โอนกลบั) 745                     (845)                    
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,134                  2,679                  
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (718)                    (106)                    
   ดอกเบ้ียรับ (987)                    (2,028)                 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 886                     6,287                  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 204,566              195,573              
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (741)                    (20,770)               
   สินคา้คงเหลือ 49,516                27,027                
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (10,843)               (11,871)               
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (9,769)                 (7,872)                 
หน้ีสินด าเนินงานลดลง
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (73,634)               (9,761)                 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 621                     (1,889)                 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (697)                    (913)                    
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 159,019              169,524              
   จ่ายส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (7,500)                 -                          
   จ่ายดอกเบ้ีย (896)                    (6,248)                 
   จ่ายภาษีเงินได้ (7,110)                 (4,383)                 
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 143,513              158,893              



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2562

(หน่วย: พนับาท)
2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินลงทนุชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 70,708                (2,422)                 
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (76,141)               (32,229)               
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,480)                 (2,926)                 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 3,475                  8,131                  
ดอกเบ้ียรับ 1,061                  3,134                  
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,377)                 (26,312)               
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารลดลง -                          (50,000)               
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (32,460)               (32,460)               
เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่าการเงิน (2,494)                 (2,407)                 
จ่ายเงินปันผล (155,880)             (142,890)             
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (190,834)             (227,757)             
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (49,698)               (95,176)               
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 322,257              575,991              
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัปลำยงวด 272,559              480,815              

-                          
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 6,494                  (123)                    
   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,671                  348                     
   โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไปอุปกรณ์ 2,406                  -                          
   โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนไปอุปกรณ์ 6,311                  8,605                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

และช าระแลว้ หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 259,800                 464,870                 26,850                   933,186                 1,684,706             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                             -                             -                             (142,890)               (142,890)               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                             116,310                 116,310                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 259,800                 464,870                 26,850                   906,606                 1,658,126             

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

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                             -                             -                             (155,880)               (155,880)               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             - 130,058                 130,058                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 259,800                 464,870                 26,850                   906,757                 1,658,277             

-                             -                             -                             -                             -                             
-                             -                             -                             -                             -                             

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562

ก าไรสะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอครั้ งล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มลูเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพ่ือไมใ่หข้อ้มลูท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู ้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ เป็น                               
การปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน                               
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติั น้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ  
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ี
เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2562 

ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนว
ปฏิบติัทางบญัชี จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนว
ปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่
จะไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหมซ่ึ่งไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
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 กับสัญญาท่ีท ากับลูกค้าทุกสัญญา 
ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก าหนด
หลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้
รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียน
สินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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ปัจจบุนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ี
เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม ่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดังกล่าวได้มีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึง สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
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 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งต้น ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจดัประเภท
และการวดัมลูค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมลูค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตัดจ  าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการ
บญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจบุนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจบุนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก าหนดหลักการของการรับรู้
รายการ การวดัมลูค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผู ้เช่า
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทกุรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน 
เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมลูค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไมมี่การเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจบุนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

2. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
ส าหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 

 2562 2561 2562 2561 นโยบายการก  าหนดราคา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการขาย 34.3 45.6 79.5 88.0 ราคาทุนบวกก  าไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป 99.8 96.9 211.7 200.7 ราคาทุนบวกก  าไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือสินทรัพย ์ 0.9 0.6 1.2 2.3 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าลิขสิทธ์ิ 6.5 10.6 12.8 21.7 ร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 30 กนัยายน 2561 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 

2562 
 30 กนัยายน 

2561 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน (หมำยเหตุ 4)   
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41,554 40,562 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 98 84 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน (หมำยเหตุ 8)   
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 64,684 84,218 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 624 1,018 

ค่าลิขสิทธ์ิคา้งจา่ย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,545 6,743 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน            

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
ส าหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 19,948 18,161 40,332 35,267 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,033 799 2,093 1,597 

รวม 20,981 18,960 42,425 36,864 
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3. เงินลงทุนช่ัวครำว 

ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจ ากบัธนาคารหลายแห่ง ซ่ึงถึงก าหนดจา่ยคืนภายในระยะเวลามากกว่า 
3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไมมี่ขอ้จ  ากดัในการเบิกใช้ 

4. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน  
    (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม  

2562 
 30 กนัยายน 

2561 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไมถึ่งก าหนดช าระ 32,552 39,932 
คา้งช าระไมเ่กิน 3 เดือน 9,002 630 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41,554 40,562 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไมถึ่งก าหนดช าระ 495,554 493,769 
คา้งช าระ   

ไมเ่กิน 3 เดือน  1,873 180 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 497,427 493,949 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 538,981 534,511 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 98 84 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 32,529 36,105 
รวม 32,627 36,189 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (26,913) (26,913) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5,714 9,276 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 544,695 543,787 
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5. เงินลงทุนระยะยำว 

      (หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั ทุนช  าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2561 

31 มีนาคม 
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. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนั ท่ี                  
31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 125,006 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,070) 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 123,936 

7. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 975,261 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทนุ 84,306 
โอนเขา้ 8,718 
จ าหน่าย/ตดัจ  าหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตามบญัชี                                                      

ณ วนัท่ีจ  าหน่าย/ตดัจ  าหน่าย  (3,236) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (61,092) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 1,003,957 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมี
มลูค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2561: 4 ลา้นบาท) 
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8.  เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2561 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  64,684 84,218 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 378,336 410,413 
เจา้หน้ีอ่ืน 53,852 40,595 
ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 97,787 127,060 

รวม 594,659 662,286 

9. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 

  (หน่วย: พนับาท) 
อตัราดอกเบ้ีย  31 มีนาคม 30 กนัยายน 
(ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 2562 2561 

3.90 ช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน เดือนละ 5.41 ลา้นบาท               
เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 

16,060 48,520 

หกั: ส่วนท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (16,060) (48,520) 

เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561  48,520 
หกั: ช าระคืนเงินกู ้  (32,460) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  16,060 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น และอัตราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี                           
ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นตน้ เงินกูย้ืมดงักล่าวไมต่อ้งใชห้ลกัทรัพยค์ ้ าประกนั 

  



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9 

 

10. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 54,329 
ตน้ทนุบริการในปัจจบุนั  2,425 
ตน้ทนุดอกเบ้ีย 709 
ผลประโยชน์ท่ีจา่ยในระหวา่งงวด  (7,500) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 49,963 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญัติคุ ้มครองแรงงาน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 
พระราชบญัญัติคุ ้มครองแรงงานฉบบัใหม่น้ีก าหนดอัตราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง 
ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอัตรา
สุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบใหบ้ริษทัฯมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เพ่ิมข้ึน 13 ลา้นบาท บริษทัฯจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการ
ในอดีตเป็นค่าใชจ้า่ยทนัทีในงบก าไรขาดทนุของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใชคื้อไตรมาสท่ี 3 
ของปี 2562 

11. ประมำณกำรหนี้สิน 

จ านวนเงินประมาณการหน้ีสินเป็นประมาณการหน้ีสินจากการรับประกันสินค้า โดยมีรายการ
เปล่ียนแปลงส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ประมาณการ

หน้ีสินจากการ
ฟ้องร้อง 

ประมาณการ
หน้ีสินจากการ
รับประกนัสินคา้ รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 11,546 8,684 20,230 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด 1,267 1,470 2,737 
ลดลงจากรายจา่ยท่ีเกิดข้ึนจริง - (697) (697) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน - (1,992) (1,992) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 12,813 7,465 20,278 
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12. ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561                        
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
ส าหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 2,849 3,492 5,604 5,514 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด 
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ 
ผลแตกต่างชัว่คราว 500 691 534 897 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 3,349 4,183 6,138 6,411 

13. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไมร่วมก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ  านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

14. 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 จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขต
ภมิูศาสตร์แลว้ 
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15. เงินปันผล 
 

เงินปันผล 
 

อนุมติัโดย 
 

เงินปันผลจา่ย 
เงินปันผล               
จา่ยต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปีส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 
 

142,890 
 
 0.55 

    
เงินปันผลประจ าปีส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2562 155,880  0.60 

16. ภำระผูกพันและหนี้สินท่ีอำจเกิดขึ้น 

16.1 ภำระผูกพันเก่ียวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจา่ยฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงิน 51 ล้านบาท และ 0.1 
ลา้นเหรียญสหรัฐ (30 กนัยายน 2561: 49 ลา้นบาท และ 0.05 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
อุปกรณ์ 

16.2 ภำระผูกพันเก่ียวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำร 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ และสัญญาบริการ 
อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 บริษทัฯมีจ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจา่ยในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ี
บอกเลิกไมไ่ดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

จา่ยช าระ 
31 มีนาคม  

2562 
30 กนัยายน              

2561 
ภายใน 1 ปี 32 35 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 22 19 

16.3 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 งตามอตัราท่ีระบใุนสัญญา ซ่ึงในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 บริษทัฯมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ               
7 ลา้นบาท และ 13 ลา้นบาท ตามล าดบั (2561: 11 ลา้นบาท และ 22 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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16.4 กำรค ้ำประกัน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 30 กันยายน 2561 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคาร                  
ในนามบริษ ัทฯเหลืออยู่เป็นจ านวนเงิน 3 ล้านบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ                          
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้ าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ 

16.5 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ 
อตัราแลกเปล่ียน                                              

ตามสัญญาของจ านวนท่ีซ้ือ วนัครบก าหนดตามสัญญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 31.81 - 32.72 มิถุนายน - กนัยายน 2562 
เยน 15.7 0.29 มิถุนายน 2562 
    

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ 
อตัราแลกเปล่ียน                                   

ตามสัญญาของจ านวนท่ีซ้ือ วนัครบก าหนดตามสัญญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.3 32.21 - 32.87 กุมภาพนัธ์ - มีนาคม 2562 
เยน 70.3 0.29 - 0.30 มกราคม - มีนาคม 2562 

16.6 คดีฟ้องร้อง 

ก) จากกรณีท่ีกรมศลุกากรไดเ้ขา้ตรวจสอบหลงัการตรวจปล่อย และไดก้ล่าวหาว่าบริษทัฯส าแดง
พิกดัประเภทอตัราศลุกากรสินคา้น าเขา้ในใบขนสินคา้ขาเข้าระหว่างปี 2546 ถึง 2549 ต ่ ากว่า
ความเป็นจริง โดยประเมินอากรขาเขา้และภาษีมลูค่าเพ่ิมขาดเป็นเงินจ านวนเงินรวม 17.9 ล้าน
บาท ซ่ึงยงัไม่รวมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม ในเดือนกันยายน 2560 ศาลภาษีอากรกลาง มีค า
พิพากษาใหเ้พิกถอนการประเมินเฉพาะอากรขาเข้า และเงินเพ่ิมอากรขาเข้า แต่บริษทัฯไม่มี
อ านาจฟ้องกรมสรรพากรขอใหเ้พิกถอนการประเมินภาษีมลูค่าเพ่ิม เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ได้
ใชสิ้ทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลรัษฎากร มาตรา 30 
ต่อมาในเดือนธนัวาคม 2561 ศาลอุทธรณ์คดีช านาญพิเศษมีค าพิพากษายืนตามค าพิพากษาศาล
ภาษีอากรกลาง ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กรมศลุกากรยื่นค าร้องขออนุญาตฎีกาและบริษทัฯ
ยื่นค าร้องคดัคา้นขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาแลว้ ผู ้บริหารของบริษทัฯได้ประเมินแล้วเช่ือว่า
บริษทัฯไมมี่หนา้ท่ีตอ้งช าระอากรขาเขา้และภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีขาดรวมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม 
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ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯไดช้ าระภาษีอากรน าเขา้อยา่งถูกตอ้งแลว้ตามพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศลุกากร พ.ศ. 2530 โดยพิจารณาจากความเห็นทางกฎหมาย และจากผูเ้ช่ียวชาญพิกัดอัตราภาษี
ศลุกากรท่ีเห็นวา่ สินคา้ท่ีบริษทัฯ ส าแดงเป็นไปตามความของประเภทสินค้าท่ีระบุในพิกัด
อตัราภาษีศลุกากร บริษทัฯจึงไมไ่ดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินส าหรับค่าใชจ้า่ยท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากคดีความดงักล่าวในงบการเงิน 

ข) บริษทัฯถูกบริษทัคู่คา้ฟ้องร้องวา่ยกเลิกสัญญาซ้ือขายโดยมิชอบ และเรียกร้องใหช้ าระค่าสินค้า
ประมาณ 12.8 ลา้นบาท ในเดือนมิถุนายน 2561 ศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาให้บริษทัฯช าระเงิน 
10.1 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้อง (2 ธนัวาคม 2559) ต่อมาใน
เดือนมีนาคม 2562 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีค าพิพากษาใหบ้ริษทัฯ รับมอบสินค้าท่ีผลิตเสร็จและ
ช าระเงินจ านวน 12.3 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีแต่ไม่เกิน 0.5 ล้านบาท 
ผู ้บริหารของบริษทัฯได้ประเมินแล้วเห็นว่าบริษทัฯอาจจะได้รับผลเสียหายจากคดีความ
ดงักล่าว จึงไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินส าหรับค่าใชจ้า่ยท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดังกล่าว
ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 (ตามท่ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 11)  

17.      เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัใหจ้า่ยเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.4 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน  103.92                                
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯจะจา่ยเงินปันผลดงักล่าวในเดือนมิถุนายน 2562 

18. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดร้ับอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 
2562 

 


