
 

 

 

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 



 

 

 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 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: 9 กุมภาพนัธ์ 2564 



บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 209,525              475,852              
เงินลงทนุชัว่คราว 2 -                          15,000                
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 452,514              377,701              
สินคา้คงเหลือ 5 196,417              147,713              
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 6 358,459              -                          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 26,131                20,986                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,243,046           1,037,252           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุระยะยาว 2 -                          25,704                
เงินลงทนุในตราสารทนุของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 7 36,291                -                          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 8 120,265              120,784              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 948,535              953,197              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 9,306                  10,201                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 549                     414                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 34,867                30,249                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,149,813           1,140,549           

รวมสินทรัพย์ 2,392,859           2,177,801           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 11 100,000              100,000              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 511,797              404,519              
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2 -                          574                     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,289                  -                          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 626                     -                          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16,224                11,877                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 631,936              516,970              

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 2 -                          165                     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 4,425                  -                          
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13 48,355                46,680                
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 14 73,936                39,091                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,117                  -                          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,486                  1,473                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 130,319              87,409                

รวมหนีสิ้น 762,255              604,379              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)
31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2563

(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 870,614              821,902              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 8,470                  -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,630,604           1,573,422           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,392,859           2,177,801           
-                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2563 2562

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 15 677,939              619,232              
รายไดด้อกเบ้ีย 612                     1,011                  
รายไดอ่ื้น 4,315                  6,716                  
รวมรายได้ 682,866              626,959              
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย 580,761              525,911              
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 10,880                9,360                  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 41,552                53,975                
รวมค่าใช้จ่าย 633,193              589,246              
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 49,673                37,713                
ตน้ทนุทางการเงิน (447)                    (52)                      
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 49,226                37,661                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (514)                    (2,387)                 
ก าไรส าหรับงวด 48,712                35,274                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ขาดทนุจากเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,131)                 -                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (1,131)                 -                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 47,581                35,274                

ก าไรต่อหุ้น 17
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.19                    0.14                    

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)
2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 49,226                37,661                
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 30,638                29,925                
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 543                     3,459                  
   ก  าไรจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (29)                      (68)                      
   ส ารองจากการประมาณการหน้ีสิน (โอนกลบั) 35,159                (425)                    
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,675                  1,918                  
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่รับรู้ 321                     (371)                    
   ดอกเบ้ียรับ (612)                    (1,011)                 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 447                     52                       
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 117,368              71,140                
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (75,108)               63,006                
   สินคา้คงเหลือ (49,247)               14,724                
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (5,145)                 3,423                  
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (4,618)                 (1,944)                 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 104,204              (186,703)             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,347                  925                     
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13                       (232)                    
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 91,814                (35,661)               
   จ่ายประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ (314)                    -                          
   จ่ายดอกเบ้ีย (365)                    (51)                      
   จ่ายภาษีเงินได้ (23)                      (101)                    
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 91,112                (35,813)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: พนับาท)
2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (343,459)             (12)                      
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (13,650)               (11,756)               
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          (1,020)                 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 66                       726                     
ดอกเบ้ียรับ 530                     964                     
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (356,513)             (11,098)               
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่าการเงิน -                          (1,015)                 
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (926)                    -                          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (926)                    (1,015)                 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (266,327)             (47,926)               
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 475,852              443,499              
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 209,525              395,573              

-                          
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 3,130                  790                     
   โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนไปอุปกรณ์ -                          6,017                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วน
ของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - 

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทนุจากการวดัมูลค่า รวมส่วนของ

และช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินลงทนุในตราสารทนุ ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2562 259,800                464,870                26,850                  892,735                -                                         1,644,255           

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           - 35,274                  -                                         35,274                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 259,800                464,870                26,850                  928,009                -                                         1,679,529           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 259,800                464,870                26,850                  821,902                -                                         1,573,422           

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 2) -                           -                           -                            -                           9,601                                 9,601                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 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           

-                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

ก าไรสะสม 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

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 ดังนั้น ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และ
สถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงิน
ควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไร
ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญั สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี   
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
หลกัการเก่ียวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

 การนาํมาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - 
บริษทัฯวดัมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวดว้ยมูลค่ายุติธรรม และจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็น
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน - บริษทัฯรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ี            
คาดว่าจะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่ายหรือวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหมี้การดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนจริง  

 บริษทัฯรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัเป็น                 
คร้ังแรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

 การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

บริษทัฯรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัเป็น                 
คร้ังแรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ 

 ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มี
ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อ                             
งบการเงินของบริษทัฯในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.4 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีใน
ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

 แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และ                    
มีผลบงัคบัใช้สําหรับการจดัทาํงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่าง
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 

 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ ไดเ้ลือกปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราว
สาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในเร่ือง การระบุขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงิน
เก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพยจ์ากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 แลว้ ดงันั้น ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
บริษทัฯจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบติัตามมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง
บญัชีท่ีบริษทัฯไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผา่นมา โดยไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ  

1.5 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                                        
งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ือง
เคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาเช่าท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 

1.5.1   เคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการ
ทาํรายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือ
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยสําคญั 
บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี
เร่ืองการรับรู้รายได ้

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการ
เงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

บริษทัฯวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือบริษทัฯถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ใน
วนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  
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สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมิน
การดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                            
(ตราสารทุน)  

ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก บริษทัฯสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไว้
เพื่อคา้ เป็นตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่
สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

ผลกาํไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอน
ไปรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ี
เป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอยา่งชดัเจน บริษทัฯจะรับรู้รายการนั้น
ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ไม่มีขอ้กาํหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสําหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า
ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึน
จากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือ
เป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์
นั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอน
ความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น 
แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   
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บริษทัฯตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มี
การยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างกนัอยา่งมาก หรือ
มีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อยา่งเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิม
และรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนคาํนวณจากผลต่าง
ของกระแสเงินสดท่ีจะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีบริษทัฯคาดว่าจะ
ไดรั้บชาํระ และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า  

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอย่างมีนยัสําคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการ
เร่ิมแรก บริษทัฯวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอยา่งมี
นยัสําคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก บริษทัฯวดัมูลค่าผลขาดทุนด้วยจาํนวนเงินท่ีเท่ากบัผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  

บริษทัฯพิจารณาวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั เม่ือมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกวา่ 30 วนั และพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เม่ือมีการคา้งชาํระการ
จ่ายเงินตามสัญญาเกินกวา่ 90 วนั อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี บริษทัฯอาจพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการ
เงินนั้นมีการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัสําคญัและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจาก
ขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

บริษทัฯใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนสําหรับลูกหน้ีการคา้ 
ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง
ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายุของ
ลูกหน้ีการคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูล
การคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสด
ตามสัญญาอีกต่อไป  
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การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดง
ฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือบริษทัฯมีสิทธิบงัคบัใช้ไดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้ 
และบริษทัฯมีความตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

1.5.2 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญาเช่า บริษทัฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการ
ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษทัฯใช้วิธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่
สัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ี
สินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน) บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพย์
อา้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ประกอบด้วยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ี
เกิดข้ึน จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมี
ผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ของบริษทัฯคือยานพาหนะ ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจาก
ราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิ
การใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ โดยมีอายกุารใหป้ระโยชน์ระหวา่ง 1 - 4 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบับริษทัฯเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุน
ของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะคาํนวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ
สัญญาเช่า จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า 
ค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯจะใช้สิทธินั้น 
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และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นวา่บริษทัฯจะ
ใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษทัฯบนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กับดชันีหรืออตัราเป็น
ค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

บริษทัฯคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของ
สัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯ หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตาม
บญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่าย
ชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า หรือการ
เปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่าง
งวดปัจจุบนั โดยบริษทัฯไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสมและ
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวด
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 
เน่ืองจากการนาํมาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 

 
ผลกระทบจากมาตรฐาน                           
การรายงานทางการเงิน  

 30 กนัยายน 
2563 

กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 1 ตุลาคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว 15,000 (15,000) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 15,000 - 15,000 
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(หน่วย: พนับาท) 
 

 
ผลกระทบจากมาตรฐาน                           
การรายงานทางการเงิน  

 30 กนัยายน 
2563 

กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 1 ตุลาคม 2563 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
เงินลงทุนระยะยาว 25,704 (25,704) - - 
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ี

ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - 37,705 - 37,705 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  953,197 - 7,819 961,016 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 574 - (574) - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 3,379 3,379 
     
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน
หน่ึงปี 165 - (165) - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 5,179 5,179 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 2,400 - 2,400 
     
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ               

ผูถื้อหุน้ - 9,601 - 9,601 
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2.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ี
กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่าตาม

หลกัการบญัชีเดิม 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าตามมาตรฐาน                      
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2563     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 475,852 - 475,852 475,852 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 377,701 - 377,701 377,701 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 15,000 - 15,000 15,000 
เงินลงทุนในตราสารทุนของ   

บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 25,704 37,705 - 37,705 

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

ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 บริษทัฯไม่ไดก้าํหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่น
กาํไรหรือขาดทุน 

2.2     สัญญาเช่า 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตาม
สัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่าย
ชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2563 สําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทัฯรับรู้มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
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 (หน่วย: พนับาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 28,090 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า  (1,980) 
หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ  (17,779) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (512) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
 

7,819 
หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 739 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 8,558 

อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 3.75 
ประกอบดว้ย  

หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 3,379 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 5,179 

 8,558 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 เป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัยานพาหนะ 

3. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 

 2563 2562 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดจ้ากการขาย 40.6 35.3 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
รายไดอ่ื้น 0.6 0.3 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 107.0 85.6 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือสินทรัพย ์ 0.3 0.2 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าลิขสิทธ์ิ 5.2 5.1 ร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 30 กนัยายน 
2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 

2563 
 30 กนัยายน 

2563 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 4)   
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,190 16,696 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 49 262 

   
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 

12) 
  

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 81,834 54,596 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 687 550 
ค่าลิขสิทธ์ิคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,122 3,959 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน             

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 15,374 18,575 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 807 1,080 
รวม 16,181 19,655 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

    (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม  

2563 
 30 กนัยายน 

2563 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 31,031 16,696 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน  1,159 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,190 16,696 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 417,159 360,179 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน  1,284 2 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 418,443 360,181 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 450,633 376,877 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 49 262 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,832 562 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,881 824 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 452,514 377,701 

5. การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 4,198 
บวก: การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 543 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 4,741 
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6. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจาํกบัธนาคารหลายแห่ง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลามากกวา่ 
3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

7. เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2563 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 กนัยายน 

2563 
   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 25,704 25,704 
บวก: การปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก 12,001 - 
หกั: ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (1,414) - 
     36,291 25,704 

8. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                       
31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 120,784 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (519) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 120,265 
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9. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 953,197 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 7,819 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 16,780 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                                      

ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (37) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (29,224) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 948,535 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 10,201 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (895) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 9,306 

11. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

            (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
31 ธนัวาคม 

2563 
30 กนัยายน 

2563 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1.45 100,000 100,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเป็นเงินกูย้มืสกุลบาทและไม่ตอ้งใชห้ลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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12.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 

2563 
30 กนัยายน 

2563 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  81,834 54,596 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 370,589 283,056 
เจา้หน้ีอ่ืน 29,667 23,383 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 29,707 43,484 
รวม 511,797 404,519 

13. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 46,680 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,470 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 205 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 48,355 

14. ประมาณการหนีสิ้นจากการรับประกนัสินค้า 

การเปล่ียนแปลงสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 39,091 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 35,505 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (314) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (346) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 73,936 

บริษทัฯบนัทึกประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ โดยตั้งข้ึนในอตัราร้อยละของยอดขายซ่ึง
อตัราดงักล่าวประมาณข้ึนจากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต และขอ้มูลการเรียกร้องค่าเสียหายจาก
การรับประกนัท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น 
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15. รายได้ทีท่ าสัญญากบัลูกค้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 

ประเภทของสินค้า   
สายควบคุมรถยนต ์ 447,218 417,866 
สายควบคุมรถจกัรยานยนต ์ 106,073 115,237 
ชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต ์ 102,641 72,286 
อ่ืน ๆ 22,007 16,232 
รวม 677,939 621,621 

บวก/หกั: ส่ิงตอบแทนท่ีจะจ่ายใหก้บัลูกคา้ - (2,389) 

รวมรายได้จากสัญญาที่ท ากบัลูกค้า 677,939 619,232 

16. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 649 974 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ                     

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (135) 1,413 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 514 2,387 
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุนจากเงินลงทุนในตรา

สารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน (283) - 

รวม (283) - 

17. ก าไรต่อหุ้น 

 กําไรต่อหุ้นขั้ นพื้ นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดท่ี เป็นของผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ                           
(ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ใน                          
ระหวา่งงวด 

18. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

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

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

19.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงิน 32 ลา้นบาท และ 0.2  
ลา้นเหรียญสหรัฐ (30 กนัยายน 2563: 28 ลา้นบาท และ 0.07 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
อุปกรณ์ 
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19.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าระยะส้ันและบริการ 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาบริการ 
ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

จ่ายชาํระ 
31 ธนัวาคม 

2563 
ภายใน 1 ปี 8 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 5 

รวม 13 

19.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาค่าสิทธิ 

 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 ซ่ึงในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563       
บริษทัฯมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 5 ล้านบาท                                              
(31 ธนัวาคม 2562: 5 ลา้นบาท) 

19.4 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารใน
นามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  

19.5 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: ในเดือนกนัยายน 2560 ศาลภาษีอากรกลาง มีคาํพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินเฉพาะอากรขาเขา้ 
และเงินเพิ่มอากรขาเข้า แต่บริษัทฯไม่มีอํานาจฟ้องกรมสรรพากรขอให้เพิกถอนการประเมิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามท่ีบญัญติั
ไวใ้นประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2561 ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษมีคาํ
พิพากษายืนตามคาํพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2564 และวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2564 
ศาลภาษีอากรกลางไดอ่้านคาํพิพากษาศาลฎีการวมทั้งส้ิน 5 คดี ซ่ึงมีคาํพิพากษาให้เพิกถอนการประเมิน
อากรขาเขา้และภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีคิดจากอากรขาเขา้ คงเหลืออีก 9 คดีซ่ึงบริษทัฯคาดวา่คาํพิพากษาของศาล
จะเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัทั้ง 5 คดีท่ีไดรั้บคาํพิพากษาแลว้  
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 ล๊อต 2: ในเดือนธนัวาคม 2561 ศาลภาษีอากรกลาง มีคาํพิพากษาใหเ้พิกถอนการประเมินเฉพาะอากรขา
เข้า และเงินเพิ่มอากรขาเขา้ แต่บริษทัฯไม่มีอาํนาจฟ้องกรมสรรพากรขอให้เพิกถอนการประเมิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามท่ี
บญัญติัไวใ้นประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษมี
คาํพิพากษายนืตามคาํพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ต่อมาศาลฎีกาไดอ้นุญาตใหก้รมศุลกากรฎีกา ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งดาํเนินการยืน่คาํแกฎี้กาต่อศาลฎีกา 

 ล๊อต 3: ในเดือน ธนัวาคม 2562 ศาลภาษีอากรกลาง มีคาํพิพากษาใหเ้พิกถอนการประเมินเฉพาะอากรขา
เข้า และเงินเพิ่มอากรขาเขา้ แต่บริษทัฯไม่มีอาํนาจฟ้องกรมสรรพากรขอให้เพิกถอนการประเมิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เน่ืองจากบริษทัฯยงัไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามท่ี
บญัญติัไวใ้นประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2563 ศาลอุทธรณ์คดีชาํนญัพิเศษมี
คาํพิพากษายืนตามคาํพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง กรมศุลกากรอยู่ระหว่างยื่นคาํร้องขออนุญาตฎีกา      
ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2564  บริษทัฯไดย้ืน่คาํร้องขอคดัคา้นคาํร้องขออนุญาตฎีกาของกรมศุลกากร 
และคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

  ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เช่ือวา่บริษทัฯไม่มีหนา้ท่ีตอ้งชาํระอากรขาเขา้และภาษีมูลค่าเพิ่มท่ี
ขาดรวมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพิ่ม ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯไดช้าํระภาษีอากรนาํเขา้อย่างถูกตอ้งแลว้ตาม
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 โดยพิจารณาจากความเห็นทางกฎหมาย และจาก
ผูเ้ช่ียวชาญพิกดัอตัราภาษีศุลกากรท่ีเห็นวา่ สินคา้ท่ีบริษทัฯ สําแดงเป็นไปตามความของประเภทสินคา้
ท่ีระบุในพิกดัอตัราภาษีศุลกากร บริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินสําหรับค่าใชจ่้ายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวในงบการเงิน 

20. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับ                  
ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 ในอตัราเงินปันผลจ่าย 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 129.90 
ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายในวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 
2564 


