
 

 

 

 

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 



 

 

 

 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง                        
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการ
เงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้         
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 
 
 
กุลรพี ปิยะวรรณสุทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6137 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 8 กุมภาพนัธ์ 2565 



บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 198,639              177,518              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 430,250              427,821              
สินคา้คงเหลือ 4 181,050              195,524              
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5 358,638              358,638              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 19,617                18,084                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,188,194           1,177,585           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุในตราสารทนุของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 6 38,836                40,241                
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 7 118,254              118,755              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 916,202              931,107              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 12,012                6,786                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,761                  8,497                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 44,450                37,438                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,138,515           1,142,824           

รวมสินทรัพย์ 2,326,709           2,320,409           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 10 100,000              100,000              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 445,108              476,461              
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,027                  2,262                  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,764                  4,059                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,258                15,549                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 569,157              598,331              

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 2,583                  3,032                  
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12 52,659                50,625                
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 13 73,100                73,234                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,626                  2,907                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,000                  1,000                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 131,968              130,798              

รวมหนีสิ้น 701,125              729,129              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน 
     หุ้นสามญั 268,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 268,500              268,500              
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
     หุ้นสามญั 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 259,800              259,800              
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 464,870              464,870              
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 26,850                26,850                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 863,559              828,131              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 10,505                11,629                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,625,584           1,591,280           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,326,709           2,320,409           
-                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2564 2563

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ 14 629,583              677,949              
รายไดอ่ื้น 4,350                  4,305                  
รวมรายได้ 633,933              682,254              
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขายและการให้บริการ 547,819              580,761              
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 8,887                  10,880                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 41,744                41,552                
รวมค่าใช้จ่าย 598,450              633,193              
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 35,483                49,061                
รายไดท้างการเงิน 753                     612                     
ตน้ทนุทางการเงิน (327)                    (447)                    
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 35,909                49,226                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (481)                    (514)                    
ก าไรส าหรับงวด 35,428                48,712                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทนุในตราสารทนุ
   ท่ีก  าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 15 (1,124)                 (1,131)                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (1,124)                 (1,131)                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 34,304                47,581                

ก าไรต่อหุ้น 16
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.14                    0.19                    

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 35,909                49,226                
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 28,763                30,638                
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (2,022)                 543                     
   ก  าไรจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (274)                    (29)                      
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 600                     -                          
   ส ารองจากการประมาณการหน้ีสิน 79                       35,159                
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,034                  1,675                  
   ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่รับรู้ 186                     321                     
   ดอกเบ้ียรับ (753)                    (612)                    
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 327                     447                     
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 64,849                117,368              
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (3,930)                 (75,108)               
   สินคา้คงเหลือ 16,496                (49,247)               
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,533)                 (5,145)                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (7,012)                 (4,618)                 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (38,650)               104,204              
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,709                  4,347                  
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                          13                       
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 31,929                91,814                
   จ่ายประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ (213)                    (314)                    
   จ่ายดอกเบ้ีย (324)                    (365)                    
   จ่ายภาษีเงินได้ (40)                      (23)                      
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 31,352                91,112                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)
2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน -                          (343,459)             
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (1,102)                 (13,650)               
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,871)                 -                          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 278                     66                       
ดอกเบ้ียรับ 2,278                  530                     
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (4,417)                 (356,513)             
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (5,814)                 (926)                    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (5,814)                 (926)                    
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 21,121                (266,327)             
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 177,518              475,852              
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 198,639              209,525              

-                          
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 7,084                  3,130                  
   อุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 147                     -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วน
ของผูถื้อหุ้น

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - รวมส่วนของ

และช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส ารองส าหรับมูลค่ายติุธรรม ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 259,800               464,870               26,850                  821,902               9,601                                   1,583,023           

ก าไรส าหรับงวด -                           -                           -                            48,712                 -                                          48,712                

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                            -                           (1,131)                                 (1,131)                 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                            48,712                 (1,131)                                 47,581                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 259,800               464,870               26,850                  870,614               8,470                                   1,630,604           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 259,800               464,870               26,850                  828,131               11,629                                 1,591,280           

ก าไรส าหรับงวด -                           -                           -                            35,428                 -                                          35,428                

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                            -                           (1,124)                                 (1,124)                 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                            35,428                 (1,124)                                 34,304                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 259,800               464,870               26,850                  863,559               10,505                                 1,625,584           

-                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

ก าไรสะสม 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี เลขท่ี 700/737     
หมู่ท่ี 1 ตาํบลพานทอง อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม 
บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ัง
ล่าสุด ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงิน
ควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญั
ต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2565 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติั
หรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ                   
งบการเงินของบริษทัฯ 

1.4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                                        
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

2. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดจ้ากการขาย 37.2 40.6 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
รายไดอ่ื้น 0.4 0.6 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 92.8 107.0 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1.2 0.3 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าลิขสิทธ์ิ 4.5 5.2 ร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3 

 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 30 กนัยายน 
2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 

2564 
 30 กนัยายน 

2564 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 3)   
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,333 35,060 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 25 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 11)   
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 69,236 70,566 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,297 1,398 

ค่าลิขสิทธ์ิคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,274 3,803 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน             

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,994 15,374 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,116 807 
รวม 15,110 16,181 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

    (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม  

2564 
 30 กนัยายน 

2564 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 32,276 30,828 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 57 4,232 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,333 35,060 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 395,074 379,727 
คา้งชาํระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน 792 6,615 
 3 - 6 เดือน 7 124 
 6 - 12 เดือน - 4 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 395,873 386,470 
รวมลูกหน้ีการคา้ 428,206 421,530 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 25 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,019 6,266 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 2,044 6,291 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 430,250 427,821 

4. การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 5,886 
หกั: การกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ (2,022) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 3,864 
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5. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํกบัธนาคารหลายแห่ง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลามากกวา่ 
3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

6. เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2564 
30 กนัยายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 กนัยายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 กนัยายน 

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

ดองเวยีดนาม
หรือ 11.15 
ลา้นเหรียญ

สหรัฐ 

211,092 ลา้น
ดองเวยีดนาม

หรือ 11.15 
ลา้นเหรียญ

สหรัฐ  

6.28 6.28 40,241 37,705 

บวก: กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (1,405) 2,536 
     38,836 40,241 

7. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                       
31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 118,755 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (501) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 118,254 
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8. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 931,107 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 13,316 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                                      

ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (4) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (28,217) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 916,202 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 6,786 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 5,871 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                                         

ณ วนัท่ีตดัจาํหน่าย (600) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (45) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 12,012 

10. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

            (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
31 ธนัวาคม 

2564 
30 กนัยายน 

2564 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1.10 100,000 100,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเป็นเงินกูย้มืสกุลบาทและไม่ตอ้งใชห้ลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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11.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 

2564 
30 กนัยายน 

2564 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  69,236 70,566 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 320,482 293,588 
เจา้หน้ีอ่ืน 25,271 20,156 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 30,119 92,151 
รวม 445,108 476,461 

12. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 50,625 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุน:  
     ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,752 
     ตน้ทุนดอกเบ้ีย 282 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 52,659 

13. ประมาณการหนีสิ้นจากการรับประกนัสินค้า 

การเปล่ียนแปลงสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 73,234 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 472 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (213) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (393) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 73,100 

บริษทัฯบนัทึกประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ โดยตั้งข้ึนในอตัราร้อยละของยอดขายซ่ึง
อตัราดงักล่าวประมาณข้ึนจากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต และขอ้มูลการเรียกร้องค่าเสียหายจาก
การรับประกนัท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น 
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14. รายได้ทีท่ าสัญญากบัลูกค้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน                       

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 

ประเภทของสินค้าและบริการ   
สายควบคุมรถยนต ์ 422,250 447,218 
สายควบคุมรถจกัรยานยนต์ 93,151 106,073 
ชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต ์ 94,772 102,641 
การทดสอบช้ินส่วนและผลิตภณัฑ ์ 58 10 
อ่ืน ๆ 20,808 22,007 
รวม 631,039 677,949 

หกั: ส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ายให้กบัลูกคา้  (1,456) - 

รวมรายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 629,583 677,949 

15. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 745 649 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (264) (135) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในก าไรหรือขาดทุน 481 514 
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จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ                    
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพย ์  

ทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (281) (283) 

รวม (281) (283) 

16. ก าไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

17. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 บริษัทฯดาํเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและ         
จาํหน่ายสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต ์และดาํเนิน
ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไร
หรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน 
และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดําเนินงานและเขต
ภูมิศาสตร์แลว้  

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท และ                                       
0.22 ลา้นเหรียญสหรัฐ (30 กนัยายน 2564: 45 ลา้นบาท และ 0.22 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั              
การซ้ืออุปกรณ์ 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10 

 

18.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าระยะส้ันและบริการ 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาบริการ 
ดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม  

2564 
 30 กนัยายน 

2564 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 29 30 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 10 15 

รวม 39 45 

18.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาค่าสิทธิ 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาค่าสิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงใน
ต่างประเทศเพื่อการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และรับขอ้มูลดา้นการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ โดยภายใต้เ ง่ือนไขตามสัญญา บริษัทฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียมปีละ 2 คร้ัง                        
ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมี
ค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2563: 5 ลา้นบาท) 

18.4 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารใน
นามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  

18.5 คดีฟ้องร้อง 

 จากกรณีท่ีกรมศุลกากรไดเ้ขา้ตรวจสอบหลงัการตรวจปล่อย และไดก้ล่าวหาว่าบริษทัฯสําแดงพิกดั
ประเภทอตัราศุลกากรสินคา้นาํเขา้ในใบขนสินคา้ขาเขา้ระหว่างปี 2546 ถึง 2549 ต ํ่ากว่าความเป็นจริง 
จาํนวน 3 ล๊อต โดยประเมินอากรขาเขา้และภาษีมูลค่าเพิ่มขาด ล๊อต 1 และ 3 เป็นเงินจาํนวนเงินรวม 
17.90  ลา้นบาท และ 5.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั และทุนทรัพย ์สําหรับ ล๊อต 2 เท่ากบั 3.84 ลา้นบาท ซ่ึง
ยงัไม่รวมเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม   

 ล๊อต 1: ในระหว่างปี 2564 ศาลภาษีอากรกลางได้อ่านคาํพิพากษาศาลฎีกาทั้งหมด 14 คดีแล้ว โดยมี                           
คาํพิพากษาใหเ้พิกถอนการประเมินอากรขาเขา้และภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีคิดจากอากรขาเขา้  
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 ล๊อต 2: ในเดือนธนัวาคม 2561 ศาลภาษีอากรกลาง มีคาํพิพากษาใหเ้พิกถอนการประเมินเฉพาะอากรขา
เข้า และเงินเพิ่มอากรขาเขา้ แต่บริษทัฯไม่มีอาํนาจฟ้องกรมสรรพากรขอให้เพิกถอนการประเมิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามท่ี
บญัญติัไวใ้นประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษมี
คาํพิพากษายืนตามคาํพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ต่อมาศาลฎีกาไดอ้นุญาตให้กรมศุลกากรฎีกา ทั้งน้ี
เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัฯไดย้ื่นคาํแกฎี้กาต่อศาลฎีกาแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คดีอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

 ล๊อต 3: ในเดือน ธนัวาคม 2562 ศาลภาษีอากรกลาง มีคาํพิพากษาใหเ้พิกถอนการประเมินเฉพาะอากรขา
เข้า และเงินเพิ่มอากรขาเขา้ แต่บริษทัฯไม่มีอาํนาจฟ้องกรมสรรพากรขอให้เพิกถอนการประเมิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามท่ี
บญัญติัไวใ้นประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2563 ศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษมี
คาํพิพากษายืนตามคาํพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ต่อมาศาลฎีกาไดอ้นุญาตให้กรมศุลกากรฎีกา ทั้งน้ี
เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯไดย้ื่นคาํแกฎี้กาต่อศาลฎีกาแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คดีอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

  ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เช่ือวา่บริษทัฯไม่มีหนา้ท่ีตอ้งชาํระอากรขาเขา้และภาษีมูลค่าเพิ่มท่ี
ขาดรวมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯไดช้าํระภาษีอากรนาํเขา้อยา่งถูกตอ้งแลว้ตาม
พระราชกําหนดพิกัดอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 โดยพิจารณาจากความเห็นทางกฎหมาย และจาก
ผูเ้ช่ียวชาญพิกดัอตัราภาษีศุลกากรท่ีเห็นวา่ สินคา้ท่ีบริษทัฯ สําแดงเป็นไปตามความของประเภทสินคา้
ท่ีระบุในพิกดัอตัราภาษีศุลกากร บริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินสําหรับค่าใชจ่้ายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวในงบการเงิน 

19. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของเคร่ืองมือทางการเงินเปรียบเทียบกบัจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2564    30 กนัยายน 2564 
 มูลค่า 

ตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
มูลค่า 

ตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่

บริษทัจดทะเบียน 26 39 26 40 

 บริษทัฯคาํนวณมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนโดยใช้
วธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวถือเป็นระดบั 3 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

20. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2565 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับ                  
ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 ในอตัราเงินปันผลจ่าย 0.60 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 155.9 
ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 
2565 


