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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ         
งบกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย  
กำรบญัชีท่ีส ำคญั  

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส   
เงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 
ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
บริษทัฯตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนด
นั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ   
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  

  



2 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ   
งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

รายได้จากการขาย 

เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยเป็นรำยกำรบญัชีท่ีมีมูลค่ำท่ีเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินอยำ่งมำก และเป็นรำยกำรท่ี
ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯโดยตรง นอกจำกน้ี บริษทัฯมีรำยกำรขำยทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ โดยมีเง่ือนไขทำงกำรคำ้ท่ีแตกต่ำงกนั ดว้ยเหตุน้ีขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญัต่อกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำร
ขำยของบริษทัฯ โดยเฉพำะเร่ืองงวดเวลำกำรรับรู้รำยได ้

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยสอบถำม
ผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมส ำคญัท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้
ขำ้พเจำ้ไดสุ่้มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีและในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี 
สอบทำนใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี และวเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยได้
จำกกำรขำยสินคำ้ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง    
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น)  

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้   
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่
ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่พบ 
วำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ  
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                          
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน     
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก               
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                                  
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 
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• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของบริษทัฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร                                
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร     
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่                                     
กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษทัฯตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 

 

กุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 6137 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 23 พฤศจิกำยน 2564 



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 177,518,095        475,852,108        

เงินลงทุนชัว่คราว -                          15,000,000          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 427,821,088        377,700,974        

สินคา้คงเหลือ 10 195,523,678        147,713,510        

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 11 358,638,151        -                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 18,083,599          20,985,604          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,177,584,611     1,037,252,196     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนระยะยาว -                          25,704,000          

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 12 40,240,754          -                          

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 118,755,447        120,784,194        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 931,106,987        953,196,724        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 6,786,031            10,201,116          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 8,497,442            414,269               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 37,438,269          30,248,736          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,142,824,930     1,140,549,039     

รวมสินทรัพย์ 2,320,409,541     2,177,801,235     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 16 100,000,000 100,000,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 476,461,262 404,519,230

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 -                          573,735               

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 2,262,508 -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,059,299 -                          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,548,494 11,877,046

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 598,331,563        516,970,011        

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 18 -                          165,060               

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 18 3,032,032            -                          

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 50,625,065          46,679,592          

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 20 73,233,522          39,091,521          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 2,907,351            -                          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 999,600               1,473,000            

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 130,797,570        87,409,173          

รวมหนีสิ้น 729,129,133        604,379,184        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

     หุ้นสามญั 268,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 268,500,000        268,500,000        

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้

     หุ้นสามญั 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 259,800,000        259,800,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 464,870,185        464,870,185        

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 21 26,850,000          26,850,000          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 828,130,820        821,901,866        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 11,629,403          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,591,280,408     1,573,422,051     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,320,409,541     2,177,801,235     

-                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 22 2,594,891,339         2,023,889,502         
รายไดอ่ื้น 18,221,853              22,120,126              
รวมรำยได้ 2,613,113,192         2,046,009,628         
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 2,124,354,009         1,745,220,575         
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 39,477,734              27,017,152              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 211,874,127            188,959,630            
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,375,705,870         1,961,197,357         
ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 237,407,322            84,812,271              
รายไดท้างการเงิน 3,047,330                2,604,405                
ตน้ทุนทางการเงิน (1,574,597)              (831,955)                 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 238,880,055            86,584,721              
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (1,774,590)              (4,224,735)              
ก ำไรส ำหรับปี 237,105,465            82,359,986              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ของเงินลงทุนในตราสารทุน
   ท่ีก  าหนดให้วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 12 2,028,175 -                               
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 19, 24 2,943,289                2,686,909                
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 4,971,464                2,686,909                
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 242,076,929 85,046,895

ก ำไรต่อหุ้น 26
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.91                         0.32                         

   จ  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 259,800,000            259,800,000            



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: บาท)
2564 2563

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 238,880,055            86,584,721              
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 119,146,568            121,893,421            
   ปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 1,687,633                (5,846,353)              
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (163,274)                 (2,226,627)              
   ส ารองจากการประมาณการหน้ีสิน 35,241,193              34,060,933              
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,983,801                6,103,185                
   (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (400,374)                 133,846                   
   รายไดท้างการเงิน (3,047,330)              (2,604,405)              
   ตน้ทุนทางการเงิน 1,574,597                831,955                   
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 399,902,869            238,930,676            
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (46,956,889)            101,765,166            
   สินคา้คงเหลือ (49,497,801)            49,199,744              
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,902,005                17,417,598              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (21,275,533)            (14,678,406)            
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 69,569,264              (197,107,446)          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,671,448                (2,019,244)              
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (473,400)                 1,379,944                
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 357,841,963            194,888,032            
   จ่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                               (23,756,069)            
   จ่ายประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ (1,099,192)              (1,096,602)              
   จ่ายดอกเบ้ีย (1,574,597)              (831,955)                 
   จ่ายภาษีเงินได้ (5,893,503)              (3,426,111)              
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 349,274,671            165,777,295            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564

(หน่วย: บาท)
2564 2563

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (343,638,151)          (10,152,571)            
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (67,858,263)            (75,004,125)            
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                               (1,020,000)              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 310,692                   8,545,251                
ดอกเบ้ียรับ 797,931                   2,439,739                
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (410,387,791)          (75,191,706)            
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน -                               100,000,000            
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (3,401,093)              (2,352,051)              
จ่ายเงินปันผล (233,819,800)          (155,880,000)          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (237,220,893)          (58,232,051)            
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (298,334,013)          32,353,538              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 475,852,108            443,498,570            
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี (หมำยเหตุ 8) 177,518,095            475,852,108            

-                               -                               
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,859,316                (3,771,201)              
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 137,588                   -                               
   โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนไปอุปกรณ์ 14,086,000              14,075,442              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วน
ของผูถื้อหุน้

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - รวมส่วนของ

และช าระแลว้ หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส ารองส าหรับมูลค่ายติุธรรม ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 ตุลำคม 2562 259,800,000        464,870,185        26,850,000          892,734,971        -                                         1,644,255,156    

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

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

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 ตุลำคม 2563 259,800,000        464,870,185        26,850,000          821,901,866        -                                         1,573,422,051    

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 4) -                           -                           -                           -                           9,601,228                          9,601,228            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 ตุลำคม 2563 - หลังกำรปรับปรุง 259,800,000        464,870,185        26,850,000          821,901,866        9,601,228                          1,583,023,279    

ก าไรส าหรับปี -                           -                           - 237,105,465        -                                         237,105,465        

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           2,943,289            2,028,175                          4,971,464            

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           240,048,754        2,028,175                          242,076,929        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                           -                           -                           (233,819,800)      -                                         (233,819,800)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยำยน 2564 259,800,000        464,870,185        26,850,000          828,130,820        11,629,403                        1,591,280,408    

-                           -                           -                           -                           -                                         -                           
-                           -                           -                           -                           -                                         -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กันยำยน 2564

ก าไรสะสม 
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กนัยำยน 2564 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยสำยควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนต ์
และชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี เลขท่ี 700/737                                         
หมู่ท่ี 1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบุรี 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ออกตำม
ควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั 
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำยกำร
บญัชี 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวำ่งปี บริษทัฯไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบ
กำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ อยำ่งไร
ก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงได้มีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถ
สรุปไดด้งัน้ี  
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและ
กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร 
หลกักำรเก่ียวกบัวธีิกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษทัฯจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี  

- กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - 
บริษทัฯวดัมูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่ำวเป็น
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

- กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน - บริษทัฯรับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ี
คำดว่ำจะเกิดข้ึนของตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยไม่จ  ำเป็นตอ้งรอใหมี้กำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดข้ึนจริง 

บริษทัฯรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัเป็น                 
คร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร 
กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุน  

บริษทัฯรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัเป็น                 
คร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

 แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับ
ทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบติัทำงบญัชีใน
ช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมี
ผลบงัคบัใชส้ ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหวำ่งวนัท่ี 
1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัฯ ไดเ้ลือกปฏิบติัตำมมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำว
ส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีในเร่ือง กำรระบุขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 

ในไตรมำสท่ี 1 ของปี 2564 บริษทัฯไดป้ระเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพยจ์ำก
ควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 แลว้ ดงันั้น ใน
กำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปี 2564 บริษทัฯจึงพิจำรณำยกเลิกกำรถือปฏิบติัตำมมำตรกำรผ่อนปรน
ชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีท่ีบริษทัฯได้เคยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผ่ำนมำ โดยไม่มี
ผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2564 

สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มี
ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
กำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯพิจำรณำว่ำกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติั                
จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 

ค.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2565 

สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั ซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้ขอ้ผอ่นปรนในทำงปฏิบติั
หรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือวำ่กำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบ
กำรเงินของบริษทัฯ 

4. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำถือปฏิบัติ 

 ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 บริษทัฯไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัในระหว่ำงปี
ปัจจุบนั โดยบริษทัฯได้เลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสมและ
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบกำรเงินปี
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2563 
เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 

 
ผลกระทบจำกมำตรฐำน                           
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
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 30 กนัยำยน 
2563 

กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 1 ตุลำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่ครำว 15,000 (15,000) - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน - 15,000 - 15,000 
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
เงินลงทุนระยะยำว 25,704 (25,704) - - 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ี
ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - 37,705 - 37,705 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  953,197 - 7,819 961,016 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - ส่วน
ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 574 - (574) - 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - ส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 3,379 3,379 

     
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน -             
สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 165 - (165) - 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วน
ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 5,179 5,179 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - 2,400 - 2,400 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ               
ผูถื้อหุน้ - 9,601 - 9,601 

4.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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 ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2563 กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมท่ี
ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่ำตำมหลกักำรบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 มูลค่ำตำม

หลกักำรบญัชีเดิม 
กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำน                      

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่1 ตุลำคม 2563     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 475,852 - 475,852 475,852 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 377,701 - 377,701 377,701 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 15,000 - 15,000 15,000 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของ   
บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 25,704 37,705 - 37,705 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 894,257 37,705 868,553 906,258 

 ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2563 บริษทัฯไม่ไดก้  ำหนดใหห้น้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่น
ก ำไรหรือขำดทุน 

4.2 สัญญำเช่ำ 

 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 
2563 ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน บริษัทฯรับรู้มูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 
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 (หน่วย: พนับำท) 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 28,090 
หกั: สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ  (1,980) 
หกั: สัญญำท่ีพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร  (17,779) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (512) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
7,819 

หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 739 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2563 8,558 
อตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ร้อยละต่อปี) 3.75 
ประกอบดว้ย  
หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวยีน 3,379 
หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวยีน 5,179 

 8,558 

 รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2563 เป็นรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัยำนพำหนะ 

5. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

 ขำยสินค้ำ 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือ
มีกำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดวำ่จะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีได้
ส่งมอบหลงัจำกหกัส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ำยใหก้บัลูกคำ้ โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

รำยได้ดอกเบีย้ 

 รำยได้ดอกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑ์คงคำ้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินมำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีเกิดกำรดอ้ยค่ำ
ด้ำนเครดิตในภำยหลงั ท่ีจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผื่อผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน) มำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชว้ิธีดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 



8 

 

5.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

5.3 สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหว่ำงผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน หรือมูลค่ำ
สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนดงักล่ำววดัมูลค่ำตำมวธีิตน้ทุนมำตรฐำนซ่ึงใกลเ้คียง
กบัตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

 วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

5.4 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำร หลงัจำกนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำ
สะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 20 ปี และ 40 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยู่ใน
กำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

5.5 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน - 20  ปี 
อำคำร   - 20, 40  ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร - 5 - 25  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน - 3 - 20  ปี 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้ - 1 - 20  ปี 
แม่พิมพ ์  - 1 - 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส ำนกังำน - 3 - 10  ปี 
ยำนพำหนะ - 10  ปี 
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ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งและก่อสร้ำง 

บริษทัฯตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่จะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรำยกำร
สินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม    
(ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดงักล่ำวเม่ือมี          
ข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์นั้ นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำร             
ตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

      อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   3 - 10 ปี 

5.7 สัญญำเช่ำ 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ บริษทัฯจะประเมินวำ่สัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ
หรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิใน
กำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษัทฯในฐำนะผู้เช่ำ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 

บริษทัฯใช้วิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่
สัญญำเช่ำระยะสั้ นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ี
สินทรัพยอ์ำ้งอิงพร้อมใชง้ำน) บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพย์
อำ้งอิงและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ  
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สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม 
และปรับปรุงด้วยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้
ประกอบด้วยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ต้นทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ี
เกิดข้ึน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมี
ผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชข้องบริษทัฯคือยำนพำหนะ ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ค  ำนวณจำก
รำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิ
กำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ โดยมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ระหวำ่ง 1 - 4 ปี 

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนให้กบับริษทัฯเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุน
ของสินทรัพยด์งักล่ำวไดร้วมถึงกำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำ จ  ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ 
ค่ำเช่ำผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 
รวมถึงรำคำใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯจะใช้สิทธินั้น 
และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นวำ่บริษทัฯจะ
ใช้สิทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ บริษทัฯบันทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตรำเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

บริษทัฯคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด้วยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของ
สัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯ หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำม
บญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำย
ช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่
เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำร
เปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญำเช่ำท่ีมีอำยสุัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกวำ่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

  



11 

 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 

สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำ
ถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะ             
ต  ่ำกวำ่ ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ได้มำตำมสัญญำ           
เช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยุของสัญญำเช่ำ แลว้แต่
ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่  

 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบั           
ผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

5.8 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั 
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

5.9 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอัตรำแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผล                           
กำรด ำเนินงำน 
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5.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนหรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหำกมี
ขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
คืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์นั้น ทั้ งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน
หมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำ
ใดจะสูงกวำ่ 

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย์นั้ น และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชก้ ำหนดมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
โดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

5.11 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนักงำนได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จำกสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ี
เกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และ
โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบ
ก ำหนดระยะเวลำ บริษทัฯถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ส ำหรับพนกังำน  
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 บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน และโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และผลก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์                 
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

5.12 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

5.13 ภำษีเงินได้  

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดย
ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดย
ใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่
รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุน
ทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯจะ
ไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้
ประโยชน ์
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 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.14 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 

บริษทัฯรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และบวกด้วยตน้ทุน               
กำรท ำรำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไร
หรือขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรค้ำท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับกำรจัดหำเงินท่ีมี
นัยส ำคัญ บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวด้วยรำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้น
นโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

บริษทัฯจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดั
มูลค่ำในภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำร
เงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย  

บริษทัฯวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือบริษทัฯถือครองสินทรัพยท์ำง
กำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ใน
วนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมิน
กำรดอ้ยค่ำ ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน    

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรก ำหนดให้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                            
(ตรำสำรทุน)  

ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรวนัแรก บริษทัฯสำมำรถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไว้
เพื่อคำ้ เป็นตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่
สำมำรถเปล่ียนกำรจดัประเภทในภำยหลงัได ้ทั้งน้ี กำรจดัประเภทรำยกำรจะพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร  

ผลก ำไรและขำดทุนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์ำงกำรเงินน้ีจะไม่สำมำรถโอน
ไปรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนไดใ้นภำยหลงั  
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เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนดงักล่ำวถือเป็นรำยไดอ่ื้นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ี
เป็นกำรไดรั้บคืนของตน้ทุนกำรลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงินอยำ่งชดัเจน บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรนั้น
ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

นอกจำกน้ี เงินลงทุนในตรำทุนท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ไม่มีขอ้ก ำหนดใหป้ระเมินกำรดอ้ยค่ำ  

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ บริษทัฯรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมหกัตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ
ในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึน
จำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือ
เป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์
นั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอน
ควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น 
แมว้ำ่จะไม่มีกำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

บริษทัฯตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือได้มีกำรปฏิบติัตำมภำระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแล้ว                   
มีกำรยกเลิกภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้หกู้ร้ำยเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำงกนัอยำ่งมำก หรือ
มีกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อยำ่งเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิม
และรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

บริษทัฯรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนค ำนวณจำกผลต่ำง
ของกระแสเงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีบริษทัฯคำดว่ำจะ
ไดรั้บช ำระ และคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ 
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ในกรณีท่ีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอย่ำงมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำร
เร่ิมแรก บริษทัฯวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำท่ี
อำจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขำ้งหน้ำ ในขณะท่ีหำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอย่ำงมี
นัยส ำคัญนับตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก บริษทัฯวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้วยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกับ                   
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

บริษทัฯพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจะเพิ่มข้ึนอย่ำงมีนยัส ำคญั เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำม
สัญญำเกินกว่ำ 30 วนั และพิจำรณำว่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นมีกำรผิดสัญญำ เม่ือมีกำรค้ำงช ำระ                
กำรจ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 90 วนั อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี บริษทัฯอำจพิจำรณำว่ำสินทรัพย์
ทำงกำรเงินนั้นมีกำรเพิ่มข้ึนของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตอยำ่งมีนยัส ำคญัและมีกำรผิดสัญญำโดยพิจำรณำ
จำกขอ้มูลภำยในหรือขอ้มูลภำยนอกอ่ืน เช่น อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตของผูอ้อกตรำสำร  

บริษทัฯใชว้ธีิกำรอยำ่งง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ 
ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียง
ทำงดำ้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยุของ
ลูกหน้ีกำรค้ำ โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วย
ขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสด
ตำมสัญญำอีกต่อไป  

กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ก็ต่อเม่ือบริษทัฯมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหกักลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ 
และบริษัทฯมีควำมตั้ งใจท่ีจะช ำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้ งใจท่ีจะรับสินทรัพย์และช ำระหน้ีสิน                 
พร้อมกนั 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำ 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 
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เงินลงทุน 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในรำคำ
ทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)   

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

5.15 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำย
เพื่อโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้น โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย 
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯจะประมำณ
มูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูล
ท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน                                
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบ              
งบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 
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ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ
และบนัทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพย์นั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และ
ค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 กำรรับประกนัสินค้ำเพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมั่นแก่ลูกค้ำ 

ในกำรประมำณค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกนัสินคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยท่ีจะเกิดข้ึนจำกกำรรับคืนหรือซ่อมแซมสินค้ำ ส ำหรับสินค้ำท่ีขำยระหว่ำงปีและมี                             
กำรรับประกนั โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์ในอดีตและขอ้มูลกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกกำรรับประกนั
ท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น 

คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้อง  

7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่ำงปี บริษัทฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน รำยกำรธุรกิจ
ดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2564 2563 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รำยไดจ้ำกกำรขำย 159 102 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
รำยไดอ่ื้น 10 2 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคำ้ส ำเร็จรูป 381 282 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินทรัพย ์ 3 1 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำลิขสิทธ์ิ 17 15 ร้อยละ 2 ของยอดขำยสุทธิ 
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรท่ีเ ก่ียวข้องกัน ณ ว ันท่ี 30 กันยำยน 2564 และ 2563                                               
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกัน (หมำยเหตุ 9)   
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,060 16,696 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 262 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกัน (หมำยเหตุ 17)   
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 70,566 54,596 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,398 550 
ค่ำลิขสิทธ์ิคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,803 3,959 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ี
ใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 82,791 56,719 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 4,131 3,106 
รวม 86,922 59,825 

8. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
เงินสด 411 377 
เงินฝำกธนำคำร 177,107 475,475 
รวม 177,518 475,852 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 เงินฝำกธนำคำรมีอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.05 ถึง 0.75 ต่อปี (2563: 
ร้อยละ 0.05 ถึง 0.75 ต่อปี) 
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9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น  

    (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 30,828 16,696 
คำ้งช ำระไม่เกิน 3 เดือน 4,232 - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,060 16,696 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 379,727 360,179 
คำ้งช ำระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน 6,615 2 
 3 - 6 เดือน 124 - 
 6 - 12 เดือน 4 - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 386,470 360,181 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 421,530 376,877 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 262 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,266 562 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 6,291 824 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 427,821 377,701 

10. สินค้ำคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับำท) 
  

รำคำทุน 
กำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 42,418 34,823 (553) (581) 41,865 34,242 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 37,056 24,079 (449) (169) 36,607 23,910 
วตัถุดิบ 102,456 80,139 (4,884) (3,448) 97,572 76,691 
วตัถุดิบระหวำ่งทำง 17,133 11,093 - - 17,133 11,093 
อะไหล่และวสัดุโรงงำน 2,347 1,778 - - 2,347 1,778 
รวม 201,410 151,912 (5,886) (4,198) 195,524 147,714 
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ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บเป็นจ ำนวน 2 ลำ้นบำท โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย (2563: กลบัรำยกำรปรับลดรำคำ
ทุนของสินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวน 6 ลำ้นบำท โดยน ำไปหกัจำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี) 

11. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝำกประจ ำกบัธนำคำรหลำยแห่ง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำมำกกวำ่ 
3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

12. เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 

ช่ือบริษทั 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ 

 
ทุนช ำระแลว้ 

 
สดัส่วนเงินลงทุน 

 
รำคำทุน 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 
     ร้อยละ ร้อยละ พนับำท พนับำท 
HI-LEX Vietnam 

Co., Ltd. 
ผลิตช้ินส่วน
 ยำนยนต ์

เวียดนำม 211,092                
ลำ้นดอง

เวียดนำมหรือ 
11.15 ลำ้น
เหรียญสหรัฐ 

211,092                
ลำ้นดอง

เวียดนำมหรือ 
11.15 ลำ้น
เหรียญสหรัฐ 

6.28 6.28 25,704 
 
 
 
 

25,704 
 
 
 
 

บวก:  กำรปรับปรุงมูลค่ำยติุธรรมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 12,001 - 

บวก:  ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,536 - 
       40,241 25,704 

13. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนของบริษทัฯไดแ้ก่ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ณ วนัท่ี   
30 กนัยำยน 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร  รวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564:    
รำคำทุน 93,510 161,877 255,387 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (4,076) (132,556) (136,632) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 89,434 29,321 118,755 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563:    

รำคำทุน 93,510 161,877 255,387 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (4,076) (130,527) (134,603) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 89,434 31,350 120,784 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 120,784 122,879 
ค่ำเส่ือมรำคำ (2,029) (2,095) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 118,755 120,784 

 มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 

ท่ีดิน 332,400 332,400 
อำคำร 68,400 68,400 
รวม 400,800 400,800 

 มูลค่ำยุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระซ่ึงใชเ้กณฑ์รำคำตลำดส ำหรับท่ีดินและใช้เกณฑ์วิธี
ตน้ทุนทดแทนส ำหรับอำคำร ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมดงักล่ำวถือเป็นระดบั 2 

14. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี   
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 926,068 953,197 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(หมำยเหตุ 18) 5,039 - 
รวม 931,107 953,197 
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 (หน่วย: พนับำท) 
   เคร่ืองจกัร     
   อุปกรณ์     
   โรงงำน  เคร่ืองตกแต่ง   
 ท่ีดินและ อำคำรและ เคร่ืองมือ   ติดตั้ง สินทรัพย ์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้  และอุปกรณ์ ระหวำ่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน อำคำร และแม่พิมพ ์ ยำนพำหนะ ด ำเนินงำน และก่อสร้ำง รวม 

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

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

(หมำยเหตุ 4) - - - 7,819  - 7,819 
ซ้ือเพ่ิม/เพ่ิมข้ึน - 55 6,530 138 1,392 61,806 69,921 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (885) (16,440) - (826) - (18,151) 
โอนเขำ้ (ออก) - 114 36,503 - 1,162 (23,694) 14,085 

30 กนัยำยน 2564 142,981 626,312 1,356,381 16,705 74,598 117,257 2,334,234 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
1 ตุลำคม 2562 207 208,784 949,286 6,489 80,082 - 1,244,848 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 35 17,379 90,126 1,048 6,179 - 114,767 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/             
ตดัจ  ำหน่ำย - - (21,021) (5,268) (25,963) - (52,252) 

30 กนัยำยน 2563 242 226,163 1,018,391 2,269 60,298 - 1,307,363 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 36 16,562 87,826 3,922 5,357 - 113,703 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/             
ตดัจ  ำหน่ำย - (885) (16,258) - (796) - (17,939) 

30 กนัยำยน 2564 278 241,840 1,089,959 6,191 64,859 - 1,403,127 

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

30 กนัยำยน 2564 142,703 384,472 266,422 10,514 9,739 117,257 931,107 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2563 (จ  ำนวน 108 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร)  114,767 

2564 (จ  ำนวน 104 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนขำย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร)  113,703 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษทัฯมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงั
ใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 615 
ลำ้นบำท (2563: 553 ลำ้นบำท)   
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
   2564 2563 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์:     
รำคำทุน   88,660 88,660 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม   (81,874) (78,459) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ   6,786 10,201 

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
   2564 2563 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี   10,201 14,213 
ซ้ือเพิ่ม   - 1,020 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย   (3,415) (5,032) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี   6,786 10,201 

16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร 
  (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
 

2564 
 

2563 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 1.10 และ 1.45 100,000 100,000 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกธนำคำรเป็นเงินกูย้มืสกุลเงินบำทและไม่ตอ้งใชห้ลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 

17.  เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  70,566 54,596 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 293,588 283,056 
เจำ้หน้ีอ่ืน 20,156 23,383 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 92,151 43,484 
รวม 476,461 404,519 
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18. สัญญำเช่ำ 

 บริษัทฯในฐำนะผู้เช่ำ 

 บริษทัฯท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดยมีอำยสุัญญำระหวำ่ง 3 - 5 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ยำนพำหนะ 
ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2563 7,819 
เพิ่มข้ึน 138 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (2,918) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 5,039 

ข) หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ  

 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 5,566 769 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (271) (30) 
รวม 5,295 739 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (2,263) (574) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ

ภำยในหน่ึงปี 3,032 165 

กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยขอ้มูลอยูใ่นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 31.1 ภำยใตห้วัขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

ค) ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำทีรั่บรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยำยน 2564 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 2,918 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 273 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำระยะสั้น 678 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 3,544 
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ง) อ่ืน ๆ  

บริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 จ ำนวน 7 
ลำ้นบำท ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำ
ต ่ำ นอกจำกน้ี บริษทัฯมีรำยกำรท่ีมิใช่เงินสดเพิ่มข้ึนส ำหรับสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำ จ  ำนวน 0.1 ลำ้นบำท 

19. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
  (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำรองโครงกำร

ผลประโยชน ์  
หลงัออกจำกงำน
ของพนกังำน 

ส ำรอง
ผลประโยชน ์ 

ระยะยำวอ่ืนของ
พนกังำน รวม 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน                              
ณ วนัที ่1 ตุลำคม 2562 61,339 5,739 67,078 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:    
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  3,710 1,289 4,999 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 845 259 1,104 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:    
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั    
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำง
กำรเงิน (1,778) - (1,778) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงประสบกำรณ์ (967) - (967) 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (21,896) (1,860) (23,756) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน                       
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 41,253 5,427 46,680 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:    
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  6,230 760 6,990 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 966 70 1,036 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั - (1,043) (1,043) 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:    
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั    
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น
ประชำกรศำสตร์ 4,078 - 4,078 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำง
กำรเงิน (5,079) - (5,079) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงประสบกำรณ์ (2,037) - (2,037) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน                     
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 45,411 5,214 50,625 
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 ระหวำ่งปี 2564 และ 2563 บริษทัฯคำดวำ่ไม่มีผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนท่ีตอ้งช ำระภำยใน 
1 ปีขำ้งหนำ้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของบริษทัฯประมำณ 17 ปี (2563: 19 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 2564 2563 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 0.51 - 2.82 0.48 - 2.91 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 2.5 - 5.5 2.5 - 6.0 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 3.0 - 17.0 2.0 - 20.0 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (6,473) 7,722 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  8,004 (6,725) 
 เพิ่มข้ึน 10%  

ของฐำนแต่ละช่วงอำยุ 
ลดลง 10%  

ของฐำนแต่ละช่วงอำยุ 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (2,548) 2,703 
   

 (หน่วย: พนับำท) 
 2563 

 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (6,648) 7,983 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  7,433 (6,278) 
 เพิ่มข้ึน 20%  

ของฐำนแต่ละช่วงอำยุ 
ลดลง 20% 

ของฐำนแต่ละช่วงอำยุ 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (5,643) 6,677 
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20. ประมำณกำรหนีสิ้น 

จ ำนวนเงินประมำณกำรหน้ีสินเป็นประมำณกำรหน้ีสินเก่ียวกบักำรรับประกนัสินคำ้ โดยมีรำยกำร
เปล่ียนแปลงส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ประมำณกำรหน้ีสิน

จำกกำรรับประกนั 
สินคำ้ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2562 6,127 
เพิ่มข้ึนในระหวำ่งปี 36,899 
ลดลงจำกรำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง                  (1,096) 
โอนกลบัประมำณกำรหน้ีสิน (2,838) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 39,092 
เพิ่มข้ึนในระหวำ่งปี 36,925 
ลดลงจำกรำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง                  (1,099) 
โอนกลบัประมำณกำรหน้ีสิน (1,684) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 73,234 

 บริษทัฯบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัสินคำ้ โดยตั้งข้ึนในอตัรำร้อยละของยอดขำยซ่ึง
อตัรำดงักล่ำวประมำณข้ึนจำกค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต และขอ้มูลกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยจำก
กำรรับประกนัท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น 

21. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกั
ด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของ                    
ทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯได้
จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 
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22. รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ประเภทของสินค้ำ   

สำยควบคุมรถยนต ์ 1,815,156 1,373,036 
สำยควบคุมรถจกัรยำนยนต์ 358,977 353,730 
ชุดควบคุมรำงกระจกหนำ้ต่ำงรถยนต ์ 329,719 240,045 
อ่ืน ๆ 93,295 58,631 
รวม 2,597,147 2,025,442 

หกั: ส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ำยให้กบัลูกคำ้  (2,256) (1,552) 
รวมรำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 2,594,891 2,023,890 

23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 472,628 405,789 
ค่ำเส่ือมรำคำ 115,732 116,862 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 3,415 5,032 
ส ำรองกำรรับประกนัสินคำ้ 36,925 36,899 
ค่ำเช่ำจ่ำย 6,999 10,268 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,360,384 1,036,290 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิต (20,572) 29,881 
กำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือ (โอนกลบั) 1,688 (5,846) 
ค่ำบรรจุภณัฑ ์ 10,954 2,673 

24.  ภำษีเงินได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 2564 2563 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 9,953 2,311 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:    
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว 
และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (8,178) 1,914 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน 1,775 4,225 
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จ ำนวนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไร                                                 

จำกกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 507 - 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไรจำกกำร                    
ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 95 58 

 602 58 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 2564 2563 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 238,880 86,585 
   
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 47,776 17,317 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีไม่ไดบ้นัทึกในปีก่อนและ

บนัทึกในระหวำ่งปี (7,876) - 
กลบัรำยกำรสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - 1,398 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:   
กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 25) (37,889) (15,833) 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 969 2,176 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (1,205) (833) 

รวม (38,125) (14,490) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรหรือขำดทุน 1,775 4,225 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2564 30 กนัยำยน 2563 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี   

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 123 89 
ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 8,840 993 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัสินคำ้ 97 87 
ค่ำใชจ่้ำยส่งเสริมกำรขำยคำ้งจ่ำย - 12 
อ่ืน ๆ 286 100 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน (556) (590) 
เงินทดรองจ่ำยค่ำภำษีอำกร (291) (277) 
สญัญำเช่ำ (2) - 

รวม 8,497 414 
หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี   

ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของ
เงินลงทุน 2,907 - 

รวม 2,907 - 

25. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริม
กำรลงทุน พ.ศ. 2520 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญับำงประกำรสำมำรถสรุปได้
ดงัต่อไปน้ี 

   กำรยกเวน้  
  กำรยกเวน้ ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
 บตัรส่งเสริม อำกรขำเขำ้ ส ำหรับก ำไรสุทธิ วนัเร่ิมใชสิ้ทธิ 
 กำรลงทุนเลขท่ี ส ำหรับเคร่ืองจกัร เป็นระยะเวลำ ในบตัรส่งเสริม 

กำรผลิตสำยควบคุม รำงกระจกรถยนต์
และช้ินส่วนสำยควบคุม 

1006(2)/2557 หมดอำยแุลว้ 7  ปี 9 ธนัวำคม 2556 

กำรผลิตสำยควบคุมส ำหรับ
ยำนพำหนะและรำงกระจกรถยนต ์

1539(2)/2557 หมดอำยแุลว้ 7  ปี 2 มีนำคม 2559 

กำรผลิตสำยควบคุมส ำหรับ
ยำนพำหนะและรำงกระจกรถยนต ์

60-0797-0-00-1-0 หมดอำย ุ                         
ภำยในวนัที่                                

19 มกรำคม 2564 

7  ปี 4 พฤษภำคม 2560 

กำรผลิตสำยควบคุมส ำหรับยำนพำหนะ
และช้ินส่วน รำงกระจกรถยนตแ์ละ
ช้ินส่วน และouter shield 

61-1445-1-04-1-0 หมดอำย ุ                         
ภำยในวนัที่                                

13 ธนัวำคม 2564 

3  ปี 2 เมษำยน 2562 

กำรผลิตสำยควบคุม รำงกระจกรถยนต์
และช้ินส่วนสำยควบคุม 

63-0564-1-04-1-0 หมดอำย ุ                         
ภำยในวนัที่                                

27 พฤษภำคม 2566 

3  ปี 2 กรกฎำคม 2563 
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   กำรยกเวน้  
  กำรยกเวน้ ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
 บตัรส่งเสริม อำกรขำเขำ้ ส ำหรับก ำไรสุทธิ วนัเร่ิมใชสิ้ทธิ 
 กำรลงทุนเลขท่ี ส ำหรับเคร่ืองจกัร เป็นระยะเวลำ ในบตัรส่งเสริม 

     
กำรผลิตสำยควบคุมส ำหรับ
ยำนพำหนะและรำงกระจกรถยนต ์

60-0798-0-00-1-0 จะหมดอำย ุ                         
ภำยในวนัที่                                

19 มกรำคม 2565 

7  ปี ยงัไม่เร่ิมใชสิ้ทธิ 

กำรผลิตสำยควบคุมส ำหรับ
ยำนพำหนะและรำงกระจกรถยนต ์

60-0799-0-00-1-0 จะหมดอำย ุ                         
ภำยในวนัที่                                

19 มกรำคม 2565 

7  ปี ยงัไม่เร่ิมใชสิ้ทธิ 

รำยได้ของบริษัทฯจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ได้รับกำรส่งเสริม                            
กำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 กิจกำรท่ีไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ 

กำรส่งเสริมกำรลงทุน รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รำยไดจ้ำกกำรขำย       
 รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 2,157,203 1,782,829 312,471 168,123 2,469,674 1,950,952 

 รำยไดจ้ำกกำรส่งออก 48,020 25,941 77,197 46,997 125,217 72,938 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 2,205,223 1,808,770 389,668 215,120 2,594,891 2,023,890 

26. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

27. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรร
ทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ กำรผลิตและ         
จ ำหน่ำยสำยควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนต ์และชุดควบคุมรำงกระจกหนำ้ต่ำงรถยนต ์และด ำเนิน
ธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดย
พิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดงันั้น รำยได ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพยท่ี์
แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้ 
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 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2564 บริษทัฯมีรำยไดจ้ำกกลุ่มบริษทัรำยใหญ่จ ำนวน 4 กลุ่ม เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 476                        
ลำ้นบำท 383 ลำ้นบำท 307 ลำ้นบำท และ 253 ลำ้นบำท (2563: 4 กลุ่มเป็นจ ำนวนเงิน 371 ลำ้นบำท 
288 ลำ้นบำท 261 ลำ้นบำท และ 241 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  

28. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำ
ร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดย บริษทั เอไอเอ จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่
พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่ำงปี 2564 
บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 5 ลำ้นบำท (2563: 3 ลำ้นบำท) 

29. เงินปันผล 
 

เงินปันผล 
 

อนุมติัโดย 
 

เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผล               
จ่ำยต่อหุ้น 

  (พนับำท) (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยำยน 2562 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 21 มกรำคม 2563 155,880 0.60 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2563  155,880 0.60 

เงินปันผลประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2563 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  
เม่ือวนัท่ี 19 มกรำคม 2564 129,900 0.50 

เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ    
เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2564 103,920 0.40 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2564  233,820 0.90 

30. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

30.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษทัฯมีภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนเป็นจ ำนวนเงิน 45 ลำ้นบำท และ 0.22
ลำ้นเหรียญสหรัฐ (2563: 28 ลำ้นบำท และ 0.07 ลำ้นเหรียญสหรัฐ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ืออุปกรณ์ 
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30.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษทัฯมีค่ำเช่ำจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำระยะสั้น สัญญำเช่ำท่ี
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำและสัญญำบริกำรท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
จ่ำยช ำระ   

ภำยใน 1 ปี  30 
มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  15 

30.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำค่ำสิทธิ 

 บริษทัฯได้ท ำสัญญำค่ำสิทธิและรับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคกับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึงใน
ต่ำงประเทศเพื่อกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรคำ้ และรับขอ้มูลดำ้นกำรผลิตและประกอบสำยควบคุมรถยนต์
และรถจกัรยำนยนต ์โดยภำยใตเ้ง่ือนไขตำมสัญญำ บริษทัฯตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมปีละ 2 คร้ังตำมอตัรำท่ี
ระบุในสัญญำ ซ่ึงในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษทัฯมีค่ำธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย
ภำยใตส้ัญญำดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 17 ลำ้นบำท (2563: 15 ลำ้นบำท) 

30.4 กำรค ำ้ประกนั 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯ
เหลืออยูเ่ป็นจ ำนวน 3 ลำ้นบำท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบักำรค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 

30.5 คดีฟ้องร้อง 

 จำกกรณีท่ีกรมศุลกำกรไดเ้ขำ้ตรวจสอบหลงักำรตรวจปล่อย และไดก้ล่ำวหำว่ำบริษทัฯส ำแดงพิกดั
ประเภทอตัรำศุลกำกรสินคำ้น ำเขำ้ในใบขนสินคำ้ขำเขำ้ระหวำ่งปี 2546 ถึง 2549 ต ่ำกวำ่ควำมเป็นจริง 
จ ำนวน 3 ล๊อต โดยประเมินอำกรขำเขำ้และภำษีมูลค่ำเพิ่มขำด ล๊อต 1 และ 3 เป็นเงินจ ำนวนเงินรวม 
17.90  ลำ้นบำท และ 5.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และทุนทรัพย ์ส ำหรับ ล๊อต 2 เท่ำกบั 3.84 ลำ้นบำท ซ่ึง
ยงัไม่รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม   

 ล๊อต 1: ในเดือนกนัยำยน 2560 ศำลภำษีอำกรกลำง มีค ำพิพำกษำให้เพิกถอนกำรประเมินเฉพำะอำกรขำเขำ้ 
และเงินเพิ่มอำกรขำเข้ำ แต่บริษัทฯไม่มีอ ำนำจฟ้องกรมสรรพำกรขอให้เพิกถอนกำรประเมิน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม เน่ืองจำกบริษทัฯยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ตำมท่ีบญัญติั
ไวใ้นประมวลรัษฎำกร มำตรำ 30 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 3 ธันวำคม 2561 ศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษมีค ำ
พิพำกษำยืนตำมค ำพิพำกษำศำลภำษีอำกรกลำง เม่ือวนัท่ี 18 มกรำคม 2564 วนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ 2564 วนัท่ี 
22 มีนำคม 2564 และ วนัท่ี 7 มิถุนำยน 2564 ศำลภำษีอำกรกลำงไดอ่้ำนค ำพิพำกษำศำลฎีกำทั้งหมด 14 คดี
แลว้ โดยมีค ำพิพำกษำให้เพิกถอนกำรประเมินอำกรขำเขำ้และภำษีมูลค่ำเพิ่มท่ีคิดจำกอำกรขำเขำ้ 
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 ล๊อต 2: ในเดือนธนัวำคม 2561 ศำลภำษีอำกรกลำง มีค ำพิพำกษำให้เพิกถอนกำรประเมินเฉพำะอำกรขำ
เข้ำ และเงินเพิ่มอำกรขำเขำ้ แต่บริษทัฯไม่มีอ ำนำจฟ้องกรมสรรพำกรขอให้เพิกถอนกำรประเมิน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม เน่ืองจำกบริษทัฯยงัไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ตำมท่ี
บญัญติัไวใ้นประมวลรัษฎำกร มำตรำ 30 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 ศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษมี
ค ำพิพำกษำยืนตำมค ำพิพำกษำศำลภำษีอำกรกลำง ต่อมำศำลฎีกำไดอ้นุญำตให้กรมศุลกำกรฎีกำ ทั้งน้ี
เม่ือวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2564 บริษทัฯไดย้ื่นค ำแกฎี้กำต่อศำลฎีกำแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 คดีอยู่
ระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ 

 ล๊อต 3: ในเดือน ธนัวำคม 2562 ศำลภำษีอำกรกลำง มีค ำพิพำกษำใหเ้พิกถอนกำรประเมินเฉพำะอำกรขำ
เข้ำ และเงินเพิ่มอำกรขำเขำ้ แต่บริษทัฯไม่มีอ ำนำจฟ้องกรมสรรพำกรขอให้เพิกถอนกำรประเมิน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม เน่ืองจำกบริษทัฯยงัไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ตำมท่ี
บญัญติัไวใ้นประมวลรัษฎำกร มำตรำ 30 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 21 กนัยำยน 2563 ศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษมี
ค ำพิพำกษำยืนตำมค ำพิพำกษำศำลภำษีอำกรกลำง ต่อมำศำลฎีกำไดอ้นุญำตให้กรมศุลกำกรฎีกำ ทั้งน้ี
เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎำคม 2564 บริษทัฯไดย้ื่นค ำแกฎี้กำต่อศำลฎีกำแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 คดีอยู่
ระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ 

 ผูบ้ริหำรของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เช่ือวำ่บริษทัฯไม่มีหนำ้ท่ีตอ้งช ำระอำกรขำเขำ้และภำษีมูลค่ำเพิ่มท่ี
ขำดรวมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม ทั้งน้ี เน่ืองจำกบริษทัฯไดช้ ำระภำษีอำกรน ำเขำ้อย่ำงถูกตอ้งแลว้ตำม
พระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร พ.ศ. 2530 โดยพิจำรณำจำกควำมเห็นทำงกฎหมำย และจำก
ผูเ้ช่ียวชำญพิกดัอตัรำภำษีศุลกำกรท่ีเห็นวำ่ สินคำ้ท่ีบริษทัฯ ส ำแดงเป็นไปตำมควำมของประเภทสินคำ้
ท่ีระบุในพิกดัอตัรำภำษีศุลกำกร บริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับค่ำใชจ่้ำยท่ีอำจจะ
เกิดข้ึนจำกคดีควำมดงักล่ำวในงบกำรเงิน 

31. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

31.1 วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ี
กำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน เงินลงทุนในตรำสำรทุน เงินกูย้ืมระยะสั้นและเจำ้หน้ีกำรคำ้
และเจ้ำหน้ีอ่ืน บริษทัฯมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมี
นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

  



36 

 

 ลูกหน้ีการค้า 

 บริษทัฯบริหำรควำมเส่ียงโดยใชน้โยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเช่ืออยำ่งเหมำะสม จึง
ไม่คำดวำ่จะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีมีสำระส ำคญั นอกจำกน้ี บริษทัฯมีกำรติดตำมยอดคงคำ้งของ
ลูกหน้ีกำรคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ และกำรจดัส่งสินคำ้ให้กบัลูกคำ้รำยใหญ่มกัจะมีกำรขอหนงัสือรับรอง
ดำ้นเครดิต (Letters of credit) หรือกำรประกนัสินเช่ือแบบอ่ืน ๆ จำกธนำคำรและสถำบนักำรเงินอ่ืนท่ี
มีช่ือเสียง นอกจำกน้ี กำรใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯ เป็นกำรใหสิ้นเช่ือแบบไม่กระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯ
มีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย 

 บริษทัฯพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อตัรำกำรตั้งส ำรองของผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนค ำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระส ำหรับ
กลุ่มลูกคำ้ท่ีมีรูปแบบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคำ้ตำมประเภทของ
ลูกคำ้ กำรค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนค ำนึงถึงผลของควำมน่ำจะ
เป็นถ่วงน ้ำหนกั มูลค่ำของเงินตำมเวลำและขอ้มูลท่ีมีควำมสมเหตุสมผลและสำมำรถสนบัสนุนไดท่ี้มี
อยู ่ณ วนัท่ีรำยงำนเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจ
ในอนำคต โดยทัว่ไป บริษทัฯจะตดัจ ำหน่ำยลูกหน้ีกำรคำ้ออกจำกบญัชีหำกลูกหน้ีนั้นคำ้งช ำระเกิน
กวำ่หน่ึงปี และบริษทัฯไม่ไดมี้กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยกบัลูกหน้ีรำยดงักล่ำว 

 เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 

 บริษทัฯบริหำรควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนำคำรและสถำบนักำรเงินโดยจะ
ลงทุนกบัคู่สัญญำท่ีไดรั้บกำรอนุมติัแลว้เท่ำนั้นและอยูใ่นวงเงินสินเช่ือท่ีก ำหนดให้กบัคู่สัญญำแต่ละ
รำย  ซ่ึงอำจมีกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงโดยกรรมกำรบริหำรน ำเสนอเพื่อขออนุมติัในท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั กำรก ำหนดวงเงินดงักล่ำวเป็นกำรช่วยลดควำมเส่ียงของกำรกระจุกตวัและ
บรรเทำผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกผิดนดัช ำระของคู่สัญญำ 

 ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 

บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นตลำด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนและควำมเส่ียงจำก
อตัรำดอกเบ้ีย 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้เป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ี
เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน         อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.9 0.5 0.6 0.5 33.92 31.66 
เยน 4.3 1.9 104.3 58.7 0.30 0.30 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของบริษทัฯจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจ
เกิดข้ึนอยำ่งสมเหตุสมผลของอตัรำแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และสกุลเงินเยน โดยก ำหนดให้
ตวัแปรอ่ืนทั้ งหมดคงท่ี ทั้ งน้ี ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีน้ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน รวมถึงตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ี
ไม่ไดก้  ำหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน / ลดลง ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษี 
 (ร้อยละ) (ลำ้นบำท) 

เหรียญสหรัฐ +12 0.8 
 - 12 (0.8) 

เยน +7 (3.6) 
 -7 3.6 

ทั้ งน้ี ข้อมูลน้ีไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต และควรใช้ด้วยควำม
ระมดัระวงั 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย  

บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกธนำคำรและเงินกูย้ืมระยะสั้น 
ท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด 
หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ีย
ใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี      
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  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2564 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 113.7 63.8 177.5 0.05 - 0.75 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 427.8 427.8 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 358.6 - - - 358.6 0.55 - 0.95 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของ

บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียน - - - 40.2 40.2 - 

 358.6 - 113.7 531.8 1,004.1  
       
       
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกธนำคำร 100.0 - - - 100.0 1.10 และ 

1.45 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 476.5 476.5 - 
 100.0 - - 476.5 576.5  

 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 469.7 6.2 475.9 0.05 - 0.75 
เงินลงทุนชัว่ครำว 15.0 - - - 15.0 1.20 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 377.7 377.7 - 
เงินลงทุนระยะยำว - - - 25.7 25.7 - 
 15.0 - 469.7 409.6 894.3  
       
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 404.5 404.5 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 0.6 0.1 - - 0.7 2.46 - 6.17 
 0.6 0.1 - 404.5 405.2  
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 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 บริษทัฯมีกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องและรักษำระดบัของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด โดยผู ้บริหำรพิจำรณำว่ำเพียงพอในกำรจัดหำเงินเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน บริษัทฯมี
ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลำกหลำยอยำ่งเพียงพอ ลดผลกระทบจำกกำรผนัผวน
ของกระแสเงินสด 

 รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 
30 กนัยำยน 2564 ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถ
แสดงไดด้งัน้ี 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 
ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มำกกวำ่  

5 ปี รวม 

รำยกำรทีไ่ม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์     
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกธนำคำร 100,000 - - 100,000 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 476,461 - - 476,461 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 2,418 3,148 - 5,566 

รวมรำยกำรทีไ่ม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 578,879 3,148 - 582,027 

31.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกล้เคียงกับอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

มูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณของเคร่ืองมือทำงกำรเงินเปรียบเทียบกบัจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน แสดงไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ     
เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทท่ี

ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
26 40 26 38 
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บริษทัฯค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนโดยใช้
วธีิปรับปรุงมูลค่ำหุน้ตำมบญัชี ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมดงักล่ำวถือเป็นระดบั 3 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั กิจกำรไม่มีกำรเปล่ียนวิธีกำรและสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม
ของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

32. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนท่ีส ำคัญของบริษัทฯ  คือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ี
เหมำะสมเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น 
โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.46:1 (2563: 0.38:1) 

33. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน  

 เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติเสนอกำรจ่ำยปันผลส ำหรับ               
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 ในอตัรำ 0.60 บำทต่อหุ้น คิดเป็นจ ำนวนเงินรวม 155.9 ล้ำนบำท                                 
ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัฯจะเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

34. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2564 


