
 

 

 

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบใน                                                 
การใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

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  

 
 
 
พูนนารถ เผา่เจริญ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 8 พฤษภาคม 2561 



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 30 กนัยายน 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 480,815              575,991              
เงินลงทุนชัว่คราว 3 204,503              202,081              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 569,078              549,507              
สินคา้คงเหลือ 185,334              211,352              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 38,092                26,221                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,477,822           1,565,152           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนระยะยาว 5 25,704                25,704                
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 6 126,080              127,155              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 989,721              1,019,985           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19,423                20,014                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,478                  8,375                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14,949                15,772                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,183,355           1,217,005           

รวมสินทรัพย์ 2,661,177           2,782,157           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 30 กนัยายน 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 8 250,000 300,000
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 589,328 599,373
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - ส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 10 64,920                64,920                
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 4,864 4,687
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,578 12,336

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 920,690              981,316              

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 10 16,060                48,520                
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 3,788                  6,024                  
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11 52,326                49,895                
ประมาณการหน้ีสิน 12 10,088                11,600                
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 99                       96                       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 82,361                116,135              

รวมหนีสิ้น 1,003,051           1,097,451           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
31 มีนาคม 2561 30 กนัยายน 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 
     หุ้นสามญั 268,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 268,500              268,500              
   ทุนท่ีออกและช 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 906,606              933,186              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,658,126           1,684,706           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,661,177           2,782,157           

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2561 2560

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 805,003              749,367              
รายไดอ่ื้น 10,002                7,771                  
รวมรายได้ 815,005              757,138              
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 647,412              613,368              
ค่าใชจ่้ายในการขาย 21,421                15,151                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 63,637                74,809                
รวมค่าใช้จ่าย 732,470              703,328              
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 82,535                53,810                
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2,845)                (3,811)                
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 79,690                49,999                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (4,183)                (2,635)                
ก าไรส าหรับงวด 75,507                47,364                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 75,507 47,364

ก าไรต่อหุ้น 14
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.29                    0.18                    

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2561 2560

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,530,237           1,421,054           
รายไดอ่ื้น 18,841                13,868                
รวมรายได้ 1,549,078           1,434,922           
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,254,842           1,185,650           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 40,977                22,177                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 124,251              141,844              
รวมค่าใช้จ่าย 1,420,070           1,349,671           
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 129,008              85,251                
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (6,287)                (7,917)                
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 122,721              77,334                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (6,411)                (6,608)                
ก าไรส าหรับงวด 116,310              70,726                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 116,310 70,726

ก าไรต่อหุ้น 14
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.45                    0.27                    

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 122,721              77,334                
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 71,601                76,277                
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (1,010)                4,402                  
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (3,726)                33                       
   ส ารองจากการประมาณการหน้ีสิน (โอนกลบั) (845)                   823                     
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,679                  2,411                  
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียน (106)                   1,032                  
   ดอกเบ้ียรับ (2,028)                (1,659)                
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 6,287                  7,917                  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 195,573              168,570              
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (20,770)              (43,204)              
   สินคา้คงเหลือ 27,027                14,428                
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (11,871)              (11,278)              
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (7,872)                (4,624)                
หน้ีสินด าเนินงานลดลง
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (9,761)                (20,885)              
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (1,889)                (1,317)                
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (913)                   (805)                   
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 169,524              100,885              
   จ่ายดอกเบ้ีย (6,248)                (7,912)                
   จ่ายภาษีเงินได้ (4,383)                (3,414)                
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 158,893              89,559                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (2,422)                (1,009)                
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (32,229)              (24,573)              
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (2,926)                (338)                   
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 8,131                  12                       
ดอกเบ้ียรับ 3,134                  1,659                  
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (26,312)              (24,249)              
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารลดลง (50,000)              -                         
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (32,460)              (32,460)              
เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่าการเงิน (2,407)                (2,087)                
จ่ายเงินปันผล (142,890)            (64,950)              
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (227,757)            (99,497)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (95,176)              (34,187)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 575,991              506,857              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 480,815              472,670              

-                         
รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (123)                   140                     
   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 348                     1,668                  
   โอนสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืนไปอุปกรณ์ 8,605                  2,596                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมลูคา่ จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

และช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2559 259,800                464,870                26,850                  887,085                1,638,605             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                            -                            -                            (64,950)                 (64,950)                 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                            70,726                  70,726                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2560 259,800                464,870                26,850                  892,861                1,644,381             

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

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                            -                            -                            (142,890)               (142,890)               

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

บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2561

ก าไรสะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์
และชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต ์ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร เลขท่ี 700/737 หมู่ท่ี 1 ตาํบลพานทอง อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  34 (ปรับปรุง 2559) เ ร่ือง                                         
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ                                              
อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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1.4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

2. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 

 2561 2560 2561 2560 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการขาย 45.6 54.9 88.0 116.0 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 96.9 114.7 200.7 237.4 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินทรัพย ์ 0.6 0.3 2.3 0.3 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าลิขสิทธ์ิ 10.6 11.0 21.7 20.4 ร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 30 กนัยายน 2560 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 

2561 
 30 กนัยายน 

2560 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 4)   
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,652 34,643 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 116 134 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 9)   
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 67,765 71,854 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 731 1,523 
ค่าลิขสิทธ์ิคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,601 11,718 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน            

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,161 17,656 35,267 33,496 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 799 711 1,597 1,418 
รวม 18,960 18,367 36,864 34,914 

3. เงินลงทุนช่ัวคราว 

ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํกบัธนาคารหลายแห่ง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลามากกวา่ 
3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  
    (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม  

2561 
 30 กนัยายน 

2560 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 33,306 33,838 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 256 805 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,562 34,643 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 505,655 485,767 
คา้งชาํระ   

ไม่เกิน 3 เดือน  368 51 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 506,023 485,818 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 539,585 520,461 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม  

2561 
 30 กนัยายน 

2560 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 116 134 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 56,290 55,825 
รวม 56,406 55,959 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (26,913) (26,913) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 29,493 29,046 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 569,078 549,507 

5. เงินลงทุนระยะยาว 

      (หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2560 

   ร้อยละ ร้อยละ   
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd. USD  

11,150,000 
USD  

11,150,000 6.28 6.28 25,704 25,704 

6. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 127,155 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (1,075) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 126,080 
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7. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 1,019,985 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 32,454 
โอนเขา้ 8,605 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                                      

ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (4,405) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (66,918) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 989,721 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 6 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2560: 7 ลา้นบาท) 

8. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

           (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
31 มีนาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2560 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MMR 250,000 300,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเป็นเงินกูย้มืสกุลบาทและไม่ตอ้งใชห้ลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

9.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2560 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  67,765 71,854 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 403,391 362,725 
เจา้หน้ีอ่ืน 29,923 33,355 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 88,249 131,439 
รวม 589,328 599,373 
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10. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

  (หน่วย: พนับาท) 
อตัราดอกเบ้ีย  31 มีนาคม 30 กนัยายน 
(ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 2561 2560 

3.90 ชาํระคืนเป็นงวดทุกเดือน เดือนละ 5.41 ลา้นบาท               
เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 

80,980 113,440 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (64,920) (64,920) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16,060 48,520 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  113,440 
หกั: ชาํระคืนเงินกู ้  (32,460) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561  80,980 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การดํารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชําระหน้ี                           
ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ เงินกูย้มืดงักล่าวไม่ตอ้งใชห้ลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

11. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 49,895 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,115 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 564 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งงวด (248) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 52,326 
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12. ประมาณการหนีสิ้น 

จาํนวนเงินประมาณการหน้ีสินเป็นประมาณการหน้ีสินจากการรับประกันสินค้า โดยมีรายการ
เปล่ียนแปลงสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 11,600 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 1,440 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (667) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (2,285) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 10,088 

13. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560                        
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 3,492 2,453 5,514 3,529 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด 

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ 
ผลแตกต่างชัว่คราว 691 182 897 3,079 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4,183 2,635 6,411 6,608 

14. ก าไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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15. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

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

16. เงินปันผล 
 

เงินปันผล 
 

อนุมติัโดย 
 

เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล               
จ่ายต่อหุ้น 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปีส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2560 
 

64,950 
 

0.25 
    
เงินปันผลประจาํปีส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 
 

142,890 
 

0.55 

17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

17.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงิน 19 ลา้นบาท และ 0.06 
ลา้นเหรียญสหรัฐ (30 กนัยายน 2560: 19 ลา้นบาท และ 0.03 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
อุปกรณ์ 

17.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ และสัญญาบริการ 
อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ี
บอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

จ่ายชาํระ 
31 มีนาคม  

2561 
30 กนัยายน              

2560 
ภายใน 1 ปี 36 29 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 44 10 
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17.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาค่าสิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงใน
ต่า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย ก า ร ค้า  แ ล ะ รั บ ข้อ มู ล ด้า น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ป ร ะ ก อ บ                    
สายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา บริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
ปีละ 2 คร้ังตามอตัราท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 บริษทัฯมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ               
11 ลา้นบาท และ 22 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2560: 11 ลา้นบาท และ 20 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

17.4 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร                  
ในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจํานวนเงิน 3 ล้านบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ                          
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ 

17.5 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

สกุลเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ 
อตัราแลกเปล่ียน                                              

ตามสัญญาของจาํนวนท่ีซ้ือ วนัครบกาํหนดตามสัญญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.5 30.99 - 32.47 มิถุนายน - กนัยายน 2561 
เยน 30.0 0.30 กนัยายน - ตุลาคม 2561 
    

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

สกุลเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ 
อตัราแลกเปล่ียน                                   

ตามสัญญาของจาํนวนท่ีซ้ือ วนัครบกาํหนดตามสัญญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.2 33.93 - 34.16 ธนัวาคม 2560 - มกราคม 2561 
เยน 30.0 0.30 - 0.31 พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561 
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17.6 คดีฟ้องร้อง 

จากกรณีท่ีกรมศุลกากรไดเ้ขา้ตรวจสอบหลงัการตรวจปล่อย และไดก้ล่าวหาว่าบริษทัฯสําแดงพิกดั
ประเภทอตัราศุลกากรสินคา้นาํเขา้ในใบขนสินคา้ขาเขา้ระหวา่งปี 2546 ถึง 2549ตํ่ากวา่ความเป็นจริง 
โดยประเมินอากรขาเขา้และภาษีมูลค่าเพิ่มขาดเป็นเงินจาํนวนเงินรวม 17.9 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่รวม  
เบ้ียปรับและเงินเพิ่ม ในเดือนกนัยายน 2560 ศาลภาษีอากรกลางมีคาํพิพากษาให้เพิกถอนการประเมิน
เฉพาะอากรขาเขา้ และเงินเพิ่มอากรขาเขา้ แต่บริษทัฯไม่มีอาํนาจฟ้องกรมสรรพากรขอให้เพิกถอน
การประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ตามท่ีบญัญติัไวป้ระมวลรัษฎากร มาตรา 30 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 กรมศุลกากรได้
ยืน่อุทธรณ์และบริษทัฯไดย้ืน่คาํแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษเรียบร้อยแลว้ ผูบ้ริหารของ
บริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เช่ือวา่บริษทัฯไม่มีหนา้ท่ีตอ้งชาํระอากรขาเขา้และภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีขาดรวมทั้ง
เบ้ียปรับและเงินเพิ่ม ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯไดช้าํระภาษีอากรนาํเขา้อย่างถูกตอ้งแลว้ตามพระราช
กาํหนดพิกดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530 โดยพิจารณาจากความเห็นทางกฎหมาย และจากผูเ้ช่ียวชาญ
พิกดัอตัราภาษีศุลกากรท่ีเห็นวา่ สินคา้ท่ีบริษทัฯ สําแดงเป็นไปตามความของประเภทสินคา้ท่ีระบุใน
พิกดัอตัราภาษีศุลกากร บริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินสําหรับค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากคดีความดงักล่าวในงบการเงิน 

18. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลการดาํเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 103.92 
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือนมิถุนายน 2561 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 
2561 

 


