
 

 

 

 

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดส าหรับ           
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล 
จ ากดั (มหาชน) (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบใน               
การจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

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: 10 พฤษภาคม 2565 



บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 190,327              177,518              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 433,399              427,821              
สินคา้คงเหลือ 4 178,845              195,524              
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5 296,072              358,638              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 18,997                18,084                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,117,640           1,177,585           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุในตราสารทนุของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 6 37,086                40,241                
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 7 117,766              118,755              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 899,052              931,107              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 11,479                6,786                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,113                  8,497                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 49,173                37,438                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,123,669           1,142,824           

รวมสินทรัพย์ 2,241,309           2,320,409           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 10 100,000              100,000              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 475,451              476,461              
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,952                  2,262                  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,759                  4,059                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,933                15,549                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 595,095              598,331              

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 2,092                  3,032                  
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12 54,473                50,625                
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 13 73,376                73,234                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,276                  2,907                  
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 520                     1,000                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 132,737              130,798              

รวมหนีสิ้น 727,832              729,129              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
31 มีนาคม 2565 30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน 
     หุ้นสามญั 268,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 268,500              268,500              
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
     หุ้นสามญั 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 259,800              259,800              
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 464,870              464,870              
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 26,850                26,850                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 752,852              828,131              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 9,105                  11,629                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,513,477           1,591,280           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,241,309           2,320,409           
-                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2565 2564

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ 14 637,080              708,007              
รายไดอ่ื้น 
   เงินคืนจากอากรขาเขา้ 19.5 10,950                86                       
   อ่ืน ๆ 4,258                  3,201                  
รวมรายได้ 652,288              711,294              
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 551,560              566,776              
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 8,735                  10,577                
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 46,240                48,423                
รวมค่าใช้จ่าย 606,535              625,776              
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 45,753                85,518                
รายไดท้างการเงิน 443                     785                     
ตน้ทุนทางการเงิน (312)                    (429)                    
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 45,884                85,874                
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (715)                    (4,680)                 
ก าไรส าหรับงวด 45,169                81,194                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ของเงินลงทุนในตราสารทุน
   ท่ีก  าหนดให้วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 15 (1,400)                 1,479                  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (1,400)                 1,479                  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 43,769                82,673                

ก าไรต่อหุ้น 16
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.17                    0.31                    

   จ  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 259,800              259,800              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2565 2564

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายได้ 14 1,266,663           1,385,956           
รายไดอ่ื้น 
   เงินคืนจากอากรขาเขา้ 19.5 10,950                86                       
   อ่ืน ๆ 8,608                  7,506                  
รวมรายได้ 1,286,221           1,393,548           
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 1,099,379           1,147,537           
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 17,622                21,457                
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 87,984                89,975                
รวมค่าใช้จ่าย 1,204,985           1,258,969           
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 81,236                134,579              
รายไดท้างการเงิน 1,196                  1,397                  
ตน้ทุนทางการเงิน (639)                    (876)                    
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 81,793                135,100              
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (1,196)                 (5,194)                 
ก าไรส าหรับงวด 80,597                129,906              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ของเงินลงทุนในตราสารทุน
   ท่ีก  าหนดให้วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 15 (2,524)                 348                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (2,524)                 348                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 78,073                130,254              

ก าไรต่อหุ้น 16
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.31                    0.50                    

   จ  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 259,800              259,800              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 81,793                135,100              
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 57,208                59,859                
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (1,945)                 933                     
   ก  าไรจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (274)                    (95)                      
   ส ารองจากการประมาณการหน้ีสิน 569                     35,257                
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,848                  3,350                  
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่รับรู้ 351                     (610)                    
   ดอกเบ้ียรับ (1,196)                 (1,397)                 
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 639                     876                     
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 140,993              233,273              
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (7,553)                 (101,779)             
   สินคา้คงเหลือ 18,624                (36,924)               
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (913)                    (1,059)                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (13,049)               (9,098)                 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (1,532)                 79,399                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 384                     3,273                  
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (480)                    (947)                    
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 136,474              166,138              
   จ่ายประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ (427)                    (589)                    
   จ่ายดอกเบ้ีย (639)                    (723)                    
   จ่ายภาษีเงินได้ (4,112)                 (30)                      
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 131,296              164,796              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)
2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 62,566                (343,638)             
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (21,450)               (48,060)               
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,871)                 -                          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 278                     132                     
ดอกเบ้ียรับ 3,263                  711                     
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 38,786                (390,855)             
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,397)                 (1,850)                 
จ่ายเงินปันผล (155,876)             (129,900)             
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (157,273)             (131,750)             
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 12,809                (357,809)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 177,518              475,852              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 190,327              118,043              

-                          
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 79                       906                     
   โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนไปอุปกรณ์ 1,314                  -                          
   อุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 147                     -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น
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 -                           -                           -                            129,906               -                                          129,906              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                            -                           348                                      348                     
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                            129,906               348                                      130,254              
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                           -                           -                            (129,900)              -                                          (129,900)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 259,800               464,870               26,850                  821,908               9,949                                   1,583,377           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 259,800               464,870               26,850                  828,131               11,629                                 1,591,280           
ก าไรส าหรับงวด -                           -                           -                            80,597                 -                                          80,597                
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                            -                           (2,524)                                 (2,524)                 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                            80,597                 (2,524)                                 78,073                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 18) -                           -                           -                            (155,876)              -                                          (155,876)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565 259,800               464,870               26,850                  752,852               9,105                                   1,513,477           

-                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565

ก าไรสะสม 
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565 

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 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอ                
คร้ังล่าสุด ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม 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 

สภาวิชาชีพบญัชีฯไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมี
ผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั
วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทาง
ปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ                   
งบการเงินของบริษทัฯ 

1.4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                                        
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

2. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 

 2565 2564 2565 2564 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการขาย 38.9 44.9 76.1 85.5 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
รายไดอ่ื้น 0.1 0.6 0.5 1.2 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 103.6 94.9 196.4 201.9 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินทรัพย ์ 0.6 0.4 1.8 0.7 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าลิขสิทธ์ิ 4.8 4.6 9.3 9.8 ร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 30 กนัยายน 2564 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 

2565 
 30 กนัยายน 

2564 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 3)   
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,024 35,060 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 25 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 11)   
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 74,923 70,566 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,501 1,398 

ค่าลิขสิทธ์ิคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,792 3,803 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน            

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 21,960 19,978 35,954 35,352 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,265 1,089 2,381 1,896 
รวม 23,225 21,067 38,335 37,248 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

    (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม  

2565 
 30 กนัยายน 

2564 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 27,022 30,828 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 2 4,232 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,024 35,060 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 401,370 379,727 
คา้งชาํระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน 3,400 6,615 
 3 - 6 เดือน - 124 
 6 - 12 เดือน - 4 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 404,770 386,470 
รวมลูกหน้ีการคา้ 431,794 421,530 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 25 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,580 6,266 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,605 6,291 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 433,399 427,821 

4. การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 5,886 
หกั: การกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ (1,945) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 3,941 
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5. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํกบัธนาคารหลายแห่ง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลามากกวา่ 
3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

6. เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 

2565 
30 กนัยายน 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
30 กนัยายน 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
30 กนัยายน 

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

ดองเวยีดนาม
หรือ 11.15 
ลา้นเหรียญ

สหรัฐ 

211,092 ลา้น
ดองเวยีดนาม

หรือ 11.15 
ลา้นเหรียญ

สหรัฐ  

6.28 6.28 40,241 37,705 

บวก: กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (3,155) 2,536 
     37,086 40,241 

7. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                       
31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 118,755 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (989) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 117,766 
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8. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 931,107 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 21,676 
โอนเขา้  1,314 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                                      

ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (4) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (55,041) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 899,052 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 6,786 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 5,871 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,178) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 11,479 

10. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

            (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
31 มีนาคม 

2565 
30 กนัยายน 

2564 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1.10 100,000 100,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเป็นเงินกูย้มืสกุลบาทและไม่ตอ้งใชห้ลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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11.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 

2565 
30 กนัยายน 

2564 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  74,923 70,566 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 341,973 293,588 
เจา้หน้ีอ่ืน 19,547 20,156 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 39,008 92,151 
รวม 475,451 476,461 

12. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 50,625 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุน:  
     ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  3,315 
     ตน้ทุนดอกเบ้ีย 533 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 54,473 

13. ประมาณการหนีสิ้นจากการรับประกนัสินค้า 

การเปล่ียนแปลงสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 73,234 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 962 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (427) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (393) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 73,376 

บริษทัฯบนัทึกประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ โดยตั้งข้ึนในอตัราร้อยละของยอดขาย   
ซ่ึงอตัราดงักล่าวประมาณข้ึนจากค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต และขอ้มูลการเรียกร้องค่าเสียหายจาก
การรับประกนัท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น 
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14. รายได้ทีท่ าสัญญากบัลูกค้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน            

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2565 2564 2565 2564 

ประเภทของสินค้าและบริการ     
สายควบคุมรถยนต ์ 430,543 499,634 852,792 946,852 
สายควบคุมรถจกัรยานยนต ์ 93,241 101,715 186,392 207,788 
ชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต ์ 88,199 82,069 182,970 184,710 
การทดสอบช้ินส่วนและผลิตภณัฑ ์ 193 93 252 103 
อ่ืน ๆ 25,104 25,127 45,913 47,134 
รวม 637,280 708,638 1,268,319 1,386,587 

หกั: ส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ายใหก้บัลูกคา้ (200) (631) (1,656) (631) 

รวมรายได้จากสัญญาที่ท ากบัลูกค้า 637,080 708,007 1,266,663 1,385,956 

15. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564      
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 1,067 5,230 1,812 5,879 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด 

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ 
ผลแตกต่างชัว่คราว (352) (550) (616) (685) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในก าไรหรือ
ขาดทุน 715 4,680 1,196 5,194 
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จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ                    
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2565 2564 2565 2564 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไร 

(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าสินทรัพย ์         
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (350) 370 (631) 87 

รวม (350) 370 (631) 87 

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 
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18. เงินปันผล 

  
เงินปันผล 

 
อนุมติัโดย 

 
เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล               
จ่ายต่อหุ้น 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปีส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564 
 

129,900 
 
 0.50 

    
เงินปันผลประจาํปีส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2565 155,876  0.60 

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

19.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงิน 50 ล้านบาท และ                                       
0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ (30 กนัยายน 2564: 45 ลา้นบาท และ 0.22 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั              
การซ้ืออุปกรณ์ 

19.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าระยะส้ันและบริการ 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาบริการ 
ดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม  

2565 
 30 กนัยายน 

2564 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 27 30 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 7 15 

รวม 34 45 

19.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาค่าสิทธิ 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาค่าสิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงใน
ต่างประเทศเพื่อการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และรับขอ้มูลดา้นการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ โดยภายใต้เ ง่ือนไขตามสัญญา บริษัทฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียมปีละ 2 คร้ัง                        
ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
บริษทัฯมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 4 ลา้นบาท และ 
9 ลา้นบาท ตามลาํดบั  (31 มีนาคม 2564: 5 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ตามลาํดบั ) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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19.4 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารใน
นามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  

19.5 คดีฟ้องร้อง 

     เหตุการณ์เพิ่มเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 ล๊อต 1: ปัจจุบนับริษทัฯไดรั้บเงินคืนมาบางส่วน และส่วนท่ีเหลืออยูใ่นระหวา่งดาํเนินการขอคืน 

ล๊อต 2: เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2565 ศาลฎีกามีคาํพิพากษาให้บริษทัฯชนะคดี และมีสิทธิขอคืน                             
เงินอากรขาเขา้ 

20. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของเคร่ืองมือทางการเงินเปรียบเทียบกบัจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2565    30 กนัยายน 2564 
 มูลค่า 

ตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
มูลค่า 

ตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่
บริษทัจดทะเบียน 26 37 26 40 

 บริษทัฯคาํนวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน                       
โดยใชว้ธีิปรับปรุงมูลค่าหุน้ตามบญัชี ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวถือเป็นระดบั 3 

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน กิจการไม่ มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณ                         
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

21. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
จากผลการดาํเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2565 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 103.9 ลา้นบาท         
ซ่ึงบริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือนมิถุนายน 2565 

22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 
2565 


