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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ำกดั (มหำชน) 
 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ำกดั (มหำชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และ         
งบกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย  
กำรบญัชีท่ีส ำคญั  

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส   
เงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
บริษทัฯตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมท่ีระบใุนขอ้ก ำหนด
นั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดร้ับเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ   
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ท ั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไมไ่ดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ   
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพ่ือตอบสนองตอ่กำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหลำ่น้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ตอ่งบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พรอ้มวิธีกำรตรวจสอบมีดงัตอ่ไปน้ี 

รายได้จากการขาย 

เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยเป็นรำยกำรบญัชีท่ีมีมลูค่ำท่ีเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินอยำ่งมำก และเป็นรำยกำรท่ี
ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯโดยตรง นอกจำกน้ี บริษทัฯมีรำยกำรขำยทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ โดยมีเง่ือนไขทำงกำรคำ้ท่ีแตกต่ำงกนั ดว้ยเหตุน้ีขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญัต่อกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำร
ขำยของบริษทัฯ โดยเฉพำะเร่ืองงวดเวลำกำรรับรู้รำยได้ 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยสอบถำม
ผูร้ับผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมส ำคญัท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้
ขำ้พเจำ้ไดสุ่้มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีและในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี 
สอบทำนใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี และวิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มลูบญัชีรำยได้
จำกกำรขำยสินคำ้ 

คดีฟ้องร้อง 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 29.5 (ข) บริษทัฯไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสิน จำกกำรถูก
ฟ้องร้องจำกคู่คำ้เรียกค่ำเสียหำยจำกกำรยกเลิกสัญญำซ้ือขำย โดยกำรพิจำรณำคดีดงักล่ำวยงัไมแ่ลว้เสร็จ ท ำให้          
ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ยพินิจอยำ่งมำกในกำรพิจำรณำ ขอ้กฏหมำยต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งในกำรประเมินผลของคดี                    
ท่ีถูกฟ้องร้องเพ่ือใชใ้นกำรประมำณกำรหน้ีสินจำกควำมเสียหำยดงักล่ำว ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือกำรพิจำรณำ                                 
คดีดงักล่ำวส้ินสุด อำจแตกต่ำงไปจำกท่ีไดมี้กำรประมำณกำรไว ้จึงท ำให้มีควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรรับรู้ประมำณ
กำรหน้ีสินหรือกำรเปิดเผยขอ้มลูหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบถำมฝ่ำยบริหำรและแผนกกฎหมำยของบริษทัฯเก่ียวกบัวิธีกำรท่ีผูบ้ริหำรใชใ้นกำรประมำณ                     
กำรหน้ีสินจำกคดีฟ้องร้องและประเมินดุลยพินิจท่ีฝ่ำยบริหำรใชใ้นกำรประมำณกำรหน้ีสินจำกคดีฟ้องร้อง
ดงักล่ำวโดยกำร  
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• สอบทำนเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งในสัญญำ รวมถึงค ำฟ้องและค ำคดัค้ำนต่ำงๆทั้งของบริษทัฯ
และคู่กรณีท่ีไดน้ ำเสนอต่อศำลเพ่ือท ำควำมเขำ้ใจในเบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้พิพำทท่ีเกิดข้ึน 

• สอบทำนเอกสำรโตต้อบระหวำ่งกนัของบริษทัฯและท่ีปรึกษำกฏหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง และเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง
ซ่ึงใชป้ระกอบกำรพิจำรณำของผูบ้ริหำรในกำรใชผ้ลงำนของผูเ้ช่ียวชำญภำยนอก รวมถึงส่งหนงัสือ
ยืนยนัไปยงัท่ีปรึกษำกฏหมำยภำยนอกท่ีบริษทัฯใชเ้พ่ือใหร้ำยงำนรำยละเอียด สถำนะและควำมเห็นของท่ี
ปรึกษำกฏหมำยเก่ียวกบัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบับริษทัฯโดยขำ้พเจำ้ไดป้ระเมิน ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ควำมเป็นอิสระ และควำมเท่ียงธรรมของท่ีปรึกษำกฏหมำยตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี                                      
ท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงพิจำรณำถึงหลกักฏหมำย ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ซ่ึงท่ีปรึกษำกฏหมำยภำยนอกใชใ้นกำร
อำ้งอิงวำ่มีควำมสอดคลอ้งกบัคดีควำมของบริษทัฯ 

นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนกำรเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีฟ้องรอ้งในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูร้ับผิดชอบต่อขอ้มลูอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มลูท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ (แต่ไมร่วมถึง    
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น)  

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไมค่รอบคลุมถึงขอ้มลูอ่ืนและขำ้พเจำ้ไมไ่ดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้   
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มลูอ่ืนนั้น 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มลูอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดร้ับจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม ่หรือปรำกฏ
วำ่ขอ้มลูอ่ืนแสดงขดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม ่หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่
ขอ้มลูอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไมพ่บ 
วำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ  ำเป็นเพ่ือใหส้ำมำรถจดัท ำ   
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไมว่ำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไมส่ำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม ่ไมว่่ำจะเกิดจำกกำรทจุริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไมไ่ดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รำยกำรหรือทกุรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง                          
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบแุละประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน     
ไมว่ำ่จะเกิดจำกกำรทจุริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไมพ่บขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก                
กำรทจุริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทจุริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                                  
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มลู กำรแสดงขอ้มลูท่ีไมต่รงตำม
ขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน  

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไมใ่ช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร                                
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดร้ับวำ่มีควำมไมแ่น่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม ่หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไมแ่น่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่                                     
กำรเปิดเผยดงักล่ำวไมเ่พียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดร้ับจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้



5 

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม ่ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบ                                
กำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้ ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบคุคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไมใ่หข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ  

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดแูล ขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเร่ืองต่ำง ๆ  ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดใน                                             
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจบุนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว ้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แตก่ฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไมใ่หเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไมค่วรส่ือสำรเร่ืองดงักลำ่วในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักลำ่ว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูร้ับผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 

 

พูนนำรถ เผ่ำเจริญ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ  ำกดั 
กรุงเทพฯ: 20 พฤศจิกำยน 2561 



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่30 กันยำยน 2561

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 322,256,681        575,990,985        
เงินลงทุนชัว่คราว 8 175,532,346        202,080,430        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 543,786,831        549,507,290        
สินคา้คงเหลือ 10 246,255,480        211,351,452        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 30,799,372          26,221,337          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,318,630,710     1,565,151,494     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนระยะยาว 11 25,704,000          25,704,000          
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 125,005,953        127,154,781        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 975,260,788        1,019,984,581     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 15,999,256          20,014,441          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 8,995,959            8,375,093            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17,879,092          15,772,231          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,168,845,048     1,217,005,127     
รวมสินทรัพย์ 2,487,475,758     2,782,156,621     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยำยน 2561

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 15 -                           300,000,000
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 662,285,704 599,373,250
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 48,520,000          64,920,000          
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 4,454,060 4,686,772
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,651,542 12,335,700
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 726,911,306        981,315,722        
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 17 -                           48,520,000          
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 18 1,812,983            6,024,028            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 54,328,638          49,894,505          
ประมาณการหน้ีสิน 20 20,230,202          11,600,012          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 93,056                 96,456                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 76,464,879          116,135,001        
รวมหนีสิ้น 803,376,185        1,097,450,723     
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
     หุน้สามญั 268,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 268,500,000        268,500,000        
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
     หุน้สามญั 259,800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 259,800,000        259,800,000        
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 464,870,185        464,870,185        
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 21 26,850,000          26,850,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 932,579,388        933,185,713        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,684,099,573     1,684,705,898     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,487,475,758     2,782,156,621     

-                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 24 3,107,021,922         2,905,683,160         

รายไดอ่ื้น 33,363,341              33,226,297              

รวมรำยได้ 3,140,385,263         2,938,909,457         

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 2,509,020,281         2,384,784,381         

คา่ใชจ่้ายในการขาย 68,065,030              54,571,920              

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 290,353,359            295,810,236            

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,867,438,670         2,735,166,537         

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 272,946,593            203,742,920            

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (9,817,662)              (15,309,952)            

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 263,128,931            188,432,968            

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (12,275,831)            (12,431,604)            

ก ำไรส ำหรับปี 250,853,100            176,001,364            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (4,649,425)              -                              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 246,203,675 176,001,364

ก ำไรต่อหุ้น 25

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.97                         0.68                         

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 259,800,000            259,800,000            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: บาท)
2561 2560

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 263,128,931            188,432,968            

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 140,134,107            150,334,826            

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 3,970,396                3,932,784                

   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (4,704,491)              (658,696)                 

   ส ารองจากการประมาณการหน้ีสิน 9,854,408                14,393                     

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 966,101                   4,821,197                

   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (384,865)                 (55,631)                   

   เงินปันผลรับ (1,889,367)              (3,861,703)              

   ดอกเบ้ียรับ (3,720,779)              (4,088,585)              

   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 9,817,662                15,309,952              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 417,172,103            354,181,505            

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,279,169                (59,874,315)            

   สินคา้คงเหลือ (38,874,425)            20,681,178              

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,578,035)              (17,405,998)            

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (23,310,961)            (12,624,945)            

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 64,234,953              46,454,069              

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,358,313)              (104,627)                 

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,227,617)              (955,083)                 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 414,336,874            330,351,784            

   จ่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,436,425)              (810,643)                 

   จ่ายดอกเบ้ีย (9,842,351)              (15,288,768)            

   จ่ายภาษีเงินได้ (9,967,511)              (7,007,629)              

เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 393,090,587            307,244,744            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 26,548,084              (1,577,865)              

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (74,545,261)            (43,259,211)            

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,061,970)              (2,559,159)              

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 13,957,860              1,808,263                

เงินปันผลรับ 1,889,367                3,861,703                

รับดอกเบ้ีย 4,909,086                2,816,420                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (30,302,834)            (38,909,849)            

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจดัหำเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารลดลง (300,000,000)          -                              

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (64,920,000)            (64,920,000)            

เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่าการเงิน (4,792,057)              (4,380,811)              

จ่ายเงินปันผล (246,810,000)          (129,900,000)          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงิน (616,522,057)          (199,200,811)          

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (253,734,304)          69,134,084              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 575,990,985            506,856,901            

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7) 322,256,681            575,990,985            

-                              -                              

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (659,960)                 1,811,409                

   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 348,300                   2,178,500                

   โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนไปอุปกรณ์ 21,112,850              9,888,342                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(หน่วย: บาท)

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมลูคา่ จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

และช าระแลว้ หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2559 259,800,000       464,870,185       26,850,000         887,084,349       1,638,604,534    

ก าไรส าหรับปี -                          -                          - 176,001,364       176,001,364       

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                          176,001,364       176,001,364       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                          -                          -                          (129,900,000)      (129,900,000)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 259,800,000       464,870,185       26,850,000         933,185,713       1,684,705,898    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2560 259,800,000       464,870,185       26,850,000         933,185,713       1,684,705,898    

ก าไรส าหรับปี -                          -                          - 250,853,100       250,853,100       

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                          -                          -                          (4,649,425)          (4,649,425)          

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                          246,203,675       246,203,675       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                          -                          -                          (246,810,000)      (246,810,000)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 259,800,000       464,870,185       26,850,000         932,579,388       1,684,099,573    

-                          -                          -                          -                          -                          
-                          -                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561

ก าไรสะสม 
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิล ำเนำใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยสำยควบคุมรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ 
และชุดควบคุมรำงกระจกหนำ้ต่ำงรถยนต์ ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ นิคมอุตสำหกรรม
อมตะนคร เลขท่ี 700/737 หมูท่ี่ 1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบรีุ 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน  

 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี 
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีได้จดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำย                        
กำรบญัชี 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวำ่งปี บริษทัฯไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม ่ซ่ึงมีผลบงัคับใช้ส ำหรับ
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบติั มำตรฐำน                                   
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศพัท ์
กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกับผู ้ใช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน                                       
ทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไมมี่ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

ในระหวำ่งปีปัจจบุนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคับใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำน                                           
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและอธิบำย
ใหช้ดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มลูในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง จะไมมี่ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั  

4. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส ำคัญของควำม
เป็นเจำ้ของสินคำ้ให้กับผู ้ซ้ือแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกับสินค้ำโดย       
ไมร่วมภำษีมลูค่ำเพ่ิมส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ  ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนี้กำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ส ำหรับผลขำดทนุโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี  
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4.4 สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิตแสดงมลูค่ำตำมรำคำทุนตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน  หรือมูลค่ำ
สุทธิท่ีจะไดร้ับแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทนุดงักล่ำววดัมลูค่ำตำมวิธีตน้ทุนมำตรฐำนซ่ึงใกล้เคียง
กบัตน้ทนุจริง และประกอบดว้ยตน้ทนุวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

 วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงำนแสดงมลูค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่
รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทนุกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช้ 

4.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีไมอ่ยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในรำคำ
ทนุสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)   

 บริษทัฯใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทนุของเงินลงทนุ  

4.6 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

 บริษทัฯบนัทึกมลูค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมต้นทุนกำรท ำ
รำยกำร หลงัจำกนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำ
สะสมและค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 20 ปี และ 40 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนรวมอยู่ใน
กำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่ำงระหวำ่งจ ำนวนเงินท่ีไดร้ับสุทธิจำกกำรจ  ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุออกจำกบญัชี 

4.7 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุ อำคำรและอุปกรณ์แสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน - 20  ปี 
อำคำร  - 20, 40  ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร - 5 - 20  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 3 - 20  ปี 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้ - 3 - 10  ปี 
แมพิ่มพ์  - 2 - 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน - 3 - 10  ปี 
ยำนพำหนะ - 5 - 10  ปี 
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ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไมมี่กำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งและก่อสร้ำง 

บริษทัฯตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ  ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตัดรำยกำร
สินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนแสดงมลูค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ  ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสะสม    
(ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯตดัจ  ำหน่ำยสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ  ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเม่ือมี          
ข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ  ำหน่ำยและวิธีกำร             
ตดัจ  ำหน่ำยของสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนดงักล่ำวทกุส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตัดจ  ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุ 

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ  ำกดัมีดงัน้ี 

      อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   3 - 10 ปี 

4.9 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 

บคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไมว่ำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับ
บริษทัฯ 

นอกจำกน้ีบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบคุคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคัญต่อบริษทัฯ ผู ้บริหำรส ำคัญ กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.10 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กับผู ้เช่ำ
ถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะ             
ต ่ำกวำ่ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ีย
จำ่ยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ ท่ีได้มำตำมสัญญำ           
เช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสัญญำเช่ำ แล้วแต่
ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่  
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 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับ            
ผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ  ำนวนเงินท่ีจำ่ยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทนุตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.11 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอัตรำแลกเปล่ี ยนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผล                           
กำรด ำเนินงำน 

4.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทกุวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยท่ี์ไมมี่ตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหำกมีขอ้บง่ช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษทัฯรับรู้
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมลูค่ำท่ีคำดวำ่จะไดร้ับคืนของสินทรัพยมี์มลูค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพย์นั้น ทั้ งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของ
สินทรัพยห์รือมลูค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุ  

หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บง่ช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมำณมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์นั้ น และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อ เม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชก้  ำหนดมลูค่ำท่ีคำดวำ่จะไดร้ับคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำครั้ งล่ำสุด โดยมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำตอ้งไมสู่งกวำ่มลูค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไมเ่คยรับรู้ผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำ
ของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดย
รับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทนุทนัที 
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4.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ้ำ่ยเม่ือเกิดรำยกำร  

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังำนได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจำ่ยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทนุส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออก
จำกสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจำ่ยสมทบกองทนุส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีท่ี
เกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจำ่ยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และ
โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบ
ก ำหนดระยะเวลำ บริษทัฯถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ส ำหรับพนกังำน  

 บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน และโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท  ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั  

 บริษทัฯรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภยัส ำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้              
ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรั บโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนในก ำไรหรือขำดทนุ 

4.14 ประมำณกำรหนี้สิน 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือ
ปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมลูค่ำภำระผูกพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  
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4.15 ภำษีเงินได้  

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจบุนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจบุนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจำ่ยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดย
ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องนั้น โดย
ใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่
รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุน
ทำงภำษีท่ียงัไมไ่ดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไมไ่ดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์ภำษีเ งินได้รอกำรตัดบญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมลูค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนข้ำงแน่ว่ำบริษทัฯจะ
ไมมี่ก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตัดบญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้
ประโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวข้อง
กบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.16 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มลูค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดร้ับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำท่ีจะต้องจ่ำย
เพ่ือโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้น โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย 
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมลูค่ำ บริษทัฯใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมลูค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องก ำหนดให้ต้องวดั
มลูค่ำดว้ยมลูค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไมมี่ตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไมส่ำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯจะประมำณ
มลูค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมลูค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูล
ท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมลูค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  
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 ล ำดบัชั้นของมลูค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินใน      
งบกำรเงินแบง่ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มลูท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมลูค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มลูรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไมว่ำ่จะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มลูท่ีไมส่ำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทกุวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้น
ของมลูค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดั
มลูค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไมแ่น่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ  ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบ              
งบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้
ประโยชน์และมลูค่ำคงเหลือใหมห่ำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ
และบนัทึกขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และ
ค่ำใชจ้ำ่ยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น  

คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย โดยคดีอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำร
เพ่ือฟ้องร้องในชั้นศำล ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีท่ีถูก
ฟ้องร้อง  
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6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน รำยกำรธุรกิจ
ดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2561 2560 นโยบำยกำรก  ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั    
รำยไดจ้ำกกำรขำย 192 207 รำคำทุนบวกก  ำไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคำ้ส ำเร็จรูป 434 449 รำคำทุนบวกก  ำไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือสินทรัพย ์ 5 1 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำลิขสิทธ์ิ 35 43 ร้อยละ 2 ของยอดขำยสุทธิ 

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษ ัทฯและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ณ ว ัน ท่ี 30 กันยำยน 2561 และ 2560                                               
มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน (หมำยเหตุ 9)   
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,562 34,643 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 84 134 
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน (หมำยเหตุ 16)   
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 84,218 71,854 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,018 1,523 
ค่ำลิขสิทธ์ิคำ้งจำ่ย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,743 11,718 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ี
ใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 70,438 67,699 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,580 2,836 
รวม 72,018 70,535 



10 

 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
เงินสด 624 715 
เงินฝำกธนำคำร 321,633 575,276 
รวม 322,257 575,991 

 ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2561 เงินฝำกออมทรัพย์มีอัตรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.05 ถึง 0.375 ต่อปี 
(2560: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนช่ัวครำว 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝำกประจ ำกบัธนำคำรหลำยแห่ง ซ่ึงถึงก ำหนดจำ่ยคืนภำยในระยะเวลำมำกกว่ำ 
3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไมมี่ขอ้จ  ำกดัในกำรเบิกใช้ 

9. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน  

    (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไมถึ่งก ำหนดช ำระ 39,932 33,838 
คำ้งช ำระไมเ่กิน 3 เดือน 630 805 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,562 34,643 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไมถึ่งก ำหนดช ำระ 493,769 485,767 
คำ้งช ำระไมเ่กิน 3 เดือน 180 51 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 493,949 485,818 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 534,511 520,461 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 84 134 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 36,105 55,825 
รวม 36,189 55,959 
หกั: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (26,913) (26,913) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 9,276 29,046 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 543,787 549,507 
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10. สินค้ำคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับำท) 
  

รำคำทุน 
กำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น

มูลคำ่สุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 61,370 50,361 (8,433) (5,905) 52,937 44,456 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 36,969 33,107 (425) (225) 36,544 32,882 
วตัถุดิบ 118,527 98,415 (2,789) (1,547) 115,738 96,868 
วตัถุดิบระหวำ่งทำง 34,833 29,521 - - 34,833 29,521 
อะไหล ่ 6,203 7,624 - - 6,203 7,624 

รวม 257,902 219,028 (11,647) (7,677) 246,255 211,351 

ในระหวำ่งปีปัจจบุนั บริษทัฯบนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะ
ไดร้ับ เป็นจ ำนวน 4 ลำ้นบำท (2560: 4 ลำ้นบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทนุขำย  

11. เงินลงทุนระยะยำว 
        (หนว่ย: พนับำท) 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลักษณะธุรกจิ 
จัดตั้งข้ึน
ในประเทศ 

 
ทุนช ำระแลว้ 

 
สดัสว่นเงินลงทุน 

 
รำคำทุน 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 
     ร้อยละ ร้อยละ   
Hi-Lex Vietnam 

Co., Ltd. 
ผลิตชิ้นสว่น
 ยำนยนต์ 

เวียดนำม USD  
11,150,000 

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

12. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

 มลูค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุของบริษทัฯได้แก่ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ณ วนัท่ี   
30 กนัยำยน 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 
อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร  รวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561:    
รำคำทุน 93,510 161,877 255,387 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (4,076) (126,305) (130,381) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 89,434 35,572 125,006 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560:    

รำคำทุน 93,510 161,877 255,387 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (4,076) (124,156) (128,232) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 89,434 37,721 127,155 
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 กำรกระทบยอดมลูค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุส ำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 127,155 129,316 
ค่ำเส่ือมรำคำ (2,149) (2,161) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 125,006 127,155 

 มลูค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 

ท่ีดิน 332,400 264,000 
อำคำร 68,400 82,400 
รวม 400,800 346,400 

 มลูค่ำยติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระซ่ึงใชเ้กณฑ์รำคำตลำดส ำหรับท่ีดินและใช้เกณฑ์วิธี
ตน้ทนุทดแทนส ำหรับอำคำร 

13. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 (หนว่ย: พนับำท) 
   เคร่ืองจักร  เคร่ืองตกแตง่   
   อุปกรณ์  ติดตั้ง อุปกรณ ์   
 ท่ีดินและ อำคำรและ โรงงำน  ส ำนักงำน สินทรัพย์  
 สว่นปรับปรุง สว่นปรับปรุง และอุปกรณ ์  และอุปกรณ ์ ระหวำ่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน อำคำร โรงงำนอ่ืน ยำนพำหนะ ด ำเนินงำนอ่ืน และกอ่สร้ำง รวม 

รำคำทุน        
1 ตุลำคม 2559 142,981 575,858 1,208,655 20,508 100,876 12,651 2,061,529 
ซ้ือเพ่ิม - - 7,308 - 3,858 36,083 47,249 
จ ำหนำ่ย/ตัดจ ำหนำ่ย - - (15,305) - (3,711) (18) (19,034) 
โอนเข้ำ (ออก) - 372 39,021 - - (29,505) 9,888 
30 กนัยำยน 2560 142,981 576,230 1,239,679 20,508 101,023 19,211 2,099,632 
ซ้ือเพ่ิม - - 5,378 7,458 2,393 59,004 74,233 
จ ำหนำ่ย/ตัดจ ำหนำ่ย - - (48,319) (15,240) (11,328) - (74,887) 
โอนเข้ำ (ออก) - 856 34,514 - 6,658 (20,915) 21,113 
30 กนัยำยน 2561 142,981 577,086 1,231,252 12,726 98,746 57,300 2,120,091 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
1 ตุลำคม 2559 99 160,105 697,926 17,281 82,106 - 957,517 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี 36 15,801 114,504 1,062 8,612 - 140,015 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับ         
   สว่นท่ีจ ำหนำ่ย - - (14,259) - (3,626) - (17,885) 
30 กนัยำยน 2560 135 175,906 798,171 18,343 87,092 - 1,079,647 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี 36 15,847 106,733 1,587 6,614 - 130,817 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับ         
   สว่นท่ีจ ำหนำ่ย - - (39,463) (15,240) (10,931) - (65,634) 
30 กนัยำยน 2561 171 191,753 865,441 4,690 82,775 - 1,144,830 



13 

 

 (หนว่ย: พนับำท) 
   เคร่ืองจักร  เคร่ืองตกแตง่   
   อุปกรณ์  ติดตั้ง อุปกรณ ์   
 ท่ีดินและ อำคำรและ โรงงำน  ส ำนักงำน สินทรัพย์  
 สว่นปรับปรุง สว่นปรับปรุง และอุปกรณ ์  และอุปกรณ ์ ระหวำ่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน อำคำร โรงงำนอ่ืน ยำนพำหนะ ด ำเนินงำนอ่ืน และกอ่สร้ำง รวม 

มลูค่ำสุทธิตำมบัญชี        
30 กนัยำยน 2560 142,846 400,324 441,508 2,165 13,931 19,211 1,019,985 
30 กนัยำยน 2561 142,810 385,333 365,811 8,036 15,971 57,300 975,261 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2560 (จ ำนวน 130 ล้ำนบำท รวมอยูใ่นต้นทุนขำย สว่นท่ีเหลือรวมอยูใ่นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบริหำร)  140,015 
2561 (จ ำนวน 122 ล้ำนบำท รวมอยูใ่นต้นทุนขำย สว่นท่ีเหลือรวมอยูใ่นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบริหำร)  130,817 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน โดยมี
มลูค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 4 ลำ้นบำท (2560: 7 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัฯมีอุปกรณ์จ  ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ 
มลูค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ  ำนวนเงินประมำณ 459 ล้ำนบำท 
(2560: 426 ลำ้นบำท)  

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งติดตั้ง 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561:    
รำคำทนุ 80,293 2,407 82,700 
หกั: ค่ำตดัจ  ำหน่ำยสะสม (66,701) - (66,701) 
มลูค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 13,592 2,407 15,999 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560:    
รำคำทนุ 79,546 - 79,546 
หกั: ค่ำตดัจ  ำหน่ำยสะสม (59,532) - (59,532) 
มลูค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 20,014 - 20,014 
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กำรกระทบยอดมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนส ำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
   2561 2560 
มลูค่ำตำมบญัชีตน้ปี   20,014 25,614 
ซ้ือเพ่ิม   3,153 2,559 
ตดัจ  ำหน่ำย   (7,168) (8,159) 
มลูค่ำตำมบญัชีปลำยปี   15,999 20,014 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงได้มำภำยใต้สัญญำ      
เช่ำกำรเงิน โดยมีมลูค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 3 ลำ้นบำท (2560: 5 ลำ้นบำท) 

15. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกธนำคำร 
           (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
 

2561 
 

2560 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน MMR - 300,000 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกธนำคำรเป็นเงินกูย้ืมสกุลบำทและไมต่อ้งใชห้ลกัทรัพยค์ ้ ำประกนั 

16.  เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่ืน 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  84,218 71,854 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 410,413 362,725 
เจำ้หน้ีอ่ืน 40,595 33,355 
ค่ำใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ย 127,060 131,439 
รวม 662,286 599,373 

17. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 
  (หน่วย: พนับำท) 

อตัรำดอกเบ้ีย    
(ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 2561 2560 

3.90 ช ำระคืนเป็นงวดทกุเดือน เดือนละ 5.41 ลำ้นบำท               
เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2559 

48,520 113,440 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (48,520) (64,920) 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ                     
ภำยในหน่ึงปี - 48,520 
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู ้ยืมระยะยำวจำกธนำคำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2561                 
มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2560  113,440 
หกั: ช ำระคืนเงินกู ้  (64,920) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561  48,520 

ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่ น 
กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น และอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีให้
เป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ เงินกูย้ืมดงักล่ำวไมต่อ้งใชห้ลกัทรัพยค์ ้ ำประกนั 

18. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 6,633 11,648 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ  ำหน่ำย (366) (937) 
รวม 6,267 10,711 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (4,454) (4,687) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี 1,813 6,024 

บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือเช่ำอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ีย
ประมำณ 3 ถึง 5 ปี 

บริษทัฯมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งจำ่ยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต  ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้ งส้ินตำมสัญญำเชำ่ 4,772 1,861 6,633 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเชำ่กำรเงินรอกำรตดับัญชี                                                                                                                                                                                                               (318) (48) (366) 
มูลคำ่ปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต  ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้ งส้ินตำมสัญญำเชำ่ 4,454 1,813 6,267 
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต  ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้ งส้ินตำมสัญญำเชำ่ 5,278 6,370 11,648 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเชำ่กำรเงินรอกำรตดับัญชี                                                                                                                                                                                                               (591) (346) (937) 
มูลคำ่ปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต  ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้ งส้ินตำมสัญญำเชำ่ 4,687 6,024 10,711 
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19. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  
  (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำรองโครงกำร

ผลประโยชน์   
หลงัออกจำกงำน
ของพนักงำน 

ส ำรอง
ผลประโยชน์  

ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน รวม 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน             
ณ วันท่ี 1 ตุลำคม 2559 42,399 3,485 45,884 

ส่วนท่ีรับรู้ในก  ำไรหรือขำดทุน:    
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบัน  3,420 386 3,806 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 934 81 1,015 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (304) (506) (810) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน                       
ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2560 46,449 3,446 49,895 

ส่วนท่ีรับรู้ในก  ำไรหรือขำดทุน:    
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบัน  3,849 381 4,230 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,046 82 1,128 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตและผลก  ำไรหรือขำดทุนท่ี
เกิดข้ึนจำกกำรจ่ำยช  ำระผลประโยชน์ (6,553) 2,161 (4,392) 

ส่วนท่ีรับรู้ในก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:    
(ก  ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภัย    
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมติ 
ดำ้นประชำกรศำสตร์ 11,205 - 11,205 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมติ                    
ทำงกำรเงิน  (6,536) - (6,536) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ ์ 235 - 235 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (828) (608) (1,436) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน                     
ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2561 48,867 5,462 54,329 
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ค่ำใชจ้ำ่ยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทนุ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 

ตน้ทนุขำย 608 3,042 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยและกำรบริหำร 358 1,779 

รวมค่ำใชจ้ำ่ยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ 966 4,821 

 บริษทัฯคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็นจ ำนวน
ประมำณ 8 ลำ้นบำท (2560: จ ำนวน 1 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของบริษทัฯประมำณ 20 ปี (2560: 18 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 2561 2560 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 3.3 2.7 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 3.0 - 6.5 0.0 - 6.5 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงใน 
จ ำนวนพนกังำน (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 2.0 - 20.0 0.0 - 20.0 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
อตัรำคิดลด  
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (5,526) 
 ลดลงร้อยละ 1 6,688 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 6,478 
 ลดลงร้อยละ 1 (5,477) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ของฐำนแต่ละช่วงอำย ุ (4,640) 
 ลดลงร้อยละ 20 ของฐำนแต่ละช่วงอำย ุ 5,546 
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20. ประมำณกำรหนี้สิน 

จ ำนวนเงินประมำณกำรหน้ีสินเป็นประมำณกำรหน้ีสินเก่ียวกับกำรฟ้องร้อง และกำรรับประกัน
สินคำ้ โดยมีรำยกำรเปล่ียนแปลงส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 

ประมำณกำรหน้ีสิน 
จำกกำรฟ้องร้อง 

ประมำณกำรหน้ีสิน
จำกกำรรับประกนั 

สินคำ้ รวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2559 - 12,536 12,536 
เพิ่มข้ึนในระหว่ำงปี - 3,788 3,788 
ลดลงจำกรำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง - (950) (950) 
โอนกลบัประมำณกำรหน้ีสิน - (3,774) (3,774) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 - 11,600 11,600 
เพิ่มข้ึนในระหว่ำงปี (หมำยเหตุ 29.5) 11,546 2,908 14,454 
ลดลงจำกรำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง - (1,224) (1,224) 
โอนกลบัประมำณกำรหน้ีสิน - (4,600) (4,600) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 11,546 8,684 20,230 

 บริษทัฯบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัสินคำ้ โดยตั้งข้ึนในอตัรำร้อยละของยอดขำยซ่ึง
อตัรำดงักล่ำวประมำณข้ึนจำกค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 

21. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญัติบริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯต้อง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุส ำรองไมน่อ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหัก
ด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ  ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของ         
ทนุจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไมส่ำมำรถน ำไปจำ่ยเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัฯได้
จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

22. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ้ำ่ยแบง่ตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ้ำ่ยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 560,096 544,337 
ค่ำเส่ือมรำคำ 132,966 142,176 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 7,168 8,159 
ส ำรองกำรรับประกนัสินคำ้ 2,908 3,788 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 9,686 21,654 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,589,861 1,479,536 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหว่ำงผลิต 14,871 12,224 
ขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ  3,970 3,933 
ค่ำบรรจุภณัฑ์ 9,082 3,477 
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23.  ภำษีเงินได้ 

ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 2561 2560 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลส ำหรับปี 12,642 7,952 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:    
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว 
และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (366) 4,480 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  12,276 12,432 

จ ำนวนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทนุจำกกำร

ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (255) - 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 2561 2560 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล 263,129 188,433 

   
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลคูณอตัรำภำษี 52,626 37,687 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:   
กำรส่งเสริมกำรลงทนุ (หมำยเหตุ 24) (42,004) (27,228) 
ค่ำใชจ้ำ่ยตอ้งหำ้ม 1,900 (247) 
ค่ำใชจ้ำ่ยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (939) (198) 
อ่ืน ๆ 693 2,418 

รวม (40,350) (25,255) 

ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ  12,276 12,432 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2561 30 กนัยำยน 2560 
   
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 5,270 5,270 
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 606 399 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 2,825 2,594 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัสินคำ้ 452 603 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรฟ้องร้อง 600 - 
ค่ำใชจ่้ำยส่งเสริมกำรขำยคำ้งจ่ำย 1,070 1,100 
อ่ืน ๆ - 22 

 10,823 9,988 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 658 692 
เงินทดรองจ่ำยค่ำภำษีอำกร 1,001 921 
อ่ืน  ๆ 168 - 
 1,827 1,613 

สุทธิ 8,996 8,375 

24. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

บริษทัฯไดร้ับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบญัญัติส่งเสริม
กำรลงทนุ พ.ศ. 2520 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญับำงประกำรสำมำรถสรุปได้
ดงัต่อไปน้ี 

   กำรยกเวน้  
  กำรยกเวน้ ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
 บัตรส่งเสริม อำกรขำเข้ำ ส ำหรับก  ำไรสุทธิ วนัเร่ิมใช้สิทธิ 
 กำรลงทุนเลขท่ี ส ำหรับเคร่ืองจกัร  เป็นระยะเวลำ ในบัตรส่งเสริม 

กำรผลิตสำยควบคุมส ำหรับ
ยำนพำหนะและรำงกระจกรถยนต์ 

1715(2)/2555 หมดอำยุแลว้ 7  ปี 28 กุมภำพนัธ์ 2556 

กำรผลิตสำยควบคุมส ำหรับ
ยำนพำหนะและรำงกระจกรถยนต์ 

1006(2)/2557 หมดอำยุแลว้ 7  ปี 9 ธันวำคม 2556 

กำรผลิตสำยควบคุมส ำหรับ
ยำนพำหนะและรำงกระจกรถยนต์ 

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

กำรผลิตสำยควบคุมส ำหรับ
ยำนพำหนะและรำงกระจกรถยนต์ 

60-0797-0-00-1-0 จะหมดอำยุ                          
ภำยในวนัท่ี                                

19 มกรำคม 2563 

7 ปี 4 พฤษภำคม 2560 
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รำยไดข้องบริษทัฯจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำร
ลงทนุส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 กิจกำรท่ีไดรั้บ  

กำรส่งเสริมกำรลงทุน  
กิจกำรท่ีไมไ่ดรั้บ  

กำรส่งเสริมกำรลงทุน  รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รำยไดจ้ำกกำรขำย        
 รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ  2,255,676 2,108,693 730,519 661,833 2,986,195 2,770,526 

 รำยไดจ้ำกกำรส่งออก 26,108 31,476 94,719 103,681 120,827 135,157 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย  2,281,784 2,140,169 825,238 765,514 3,107,022 2,905,683 

25. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผู ้ถือหุ ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ  ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

26. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มลูส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผู ้มีอ  ำนำจตัดสินใจ
สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดร้ับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจดัสรร
ทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ กำรผลิตและ          
จ ำหน่ำยสำยควบคุมรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ และชุดควบคุมรำงกระจกหนำ้ต่ำงรถยนต์ และด ำเนิน
ธุรกิจในเขตภมิูศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดย
พิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมลูค่ำโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไร
หรือขำดทนุจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดงันั้น รำยได ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพย์ท่ี
แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภมิูศำสตร์แลว้ 

 ขอ้มลูเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2561 บริษทัฯมีรำยไดจ้ำกกลุ่มบริษทัรำยใหญ่จ  ำนวนสำมกลุ่ม เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 606                        
ลำ้นบำท 555 ลำ้นบำท และ 370 ลำ้นบำท (2560: จ  ำนวนเงิน 541 ล้ำนบำท 537 ล้ำนบำท และ 395 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)  

27. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทนุส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญัติกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำ
ร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทนุส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดย บริษทั เอไอเอ จ  ำกดั และจะจำ่ยให้แก่
พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่ำงปี 2561 
บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้ำ่ยจ  ำนวน 8 ลำ้นบำท (2560: 8 ลำ้นบำท) 
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28. เงินปันผล 
 

เงินปันผล 
 

อนุมติัโดย 
 

เงินปันผลจำ่ย 
เงินปันผล               
จำ่ยต่อหุน้ 

  (พนับำท) (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยำยน 2559 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 24 มกรำคม 2560 64,950 0.25 
เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2560 64,950 0.25 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2560  129,900 0.50 

    
เงินปันผลประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยำยน 2560 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 23 มกรำคม 2561 142,890 0.55 
เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2561 103,920 0.40 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2561  246,810 0.95 

29. ภำระผูกพันและหนี้สินท่ีอำจเกิดขึ้น 

29.1 ภำระผูกพันเก่ียวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัฯมีภำระผูกพนัรำยจำ่ยฝ่ำยทนุเป็นจ ำนวนเงิน 49 ลำ้นบำท และ 0.05
ลำ้นเหรียญสหรัฐ (2558: 19 ลำ้นบำท และ 0.03 ลำ้นเหรียญสหรัฐ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ืออุปกรณ์ 

29.2 ภำระผูกพันเก่ียวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำร 

 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำรถยนต์และอุปกรณ์ และสัญญำบริกำร 
อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 บริษทัฯมีจ  ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจำ่ยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตสั้ญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรท่ี
บอกเลิกไมไ่ดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
จำ่ยช ำระ 2561 2560 

ภำยใน 1 ปี 35 29 
มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 19 10 
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29.3 ภำระผูกพันเก่ียวกับสัญญำค่ำสิทธิ 

 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำค่ำสิทธิและรับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคกับบริษทัท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงใน
ต่ำ งประเทศเ พ่ื อ ก ำรใช้เค ร่ื อ งหมำยก ำรค้ำ  และรั บข้ อมูล ด้ำนก ำรผ ลิ ตและประกอบ                    
สำยควบคุมรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ โดยภำยใตเ้ง่ือนไขตำมสัญญำ บริษทัฯตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียม
ปีละ 2 ครั้ งตำมอัตรำท่ีระบุในสัญญำ ซ่ึงในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2561 บริษทัฯมี
ค่ำธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ้ำ่ยภำยใตส้ญัญำดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 35 ล้ำนบำท (2560: 
43 ลำ้นบำท) 

29.4 กำรค ้ำประกัน 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจ ำนวน 3 ล้ำนบำท (2560: 3 ล้ำนบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภำระผูกพันทำงปฏิบติับำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้ ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและอ่ืน ๆ 

29.5 คดีฟ้องร้อง 

ก) จำกกรณีท่ีกรมศลุกำกรไดเ้ขำ้ตรวจสอบหลงักำรตรวจปล่อย และไดก้ล่ำวหำว่ำบริษทัฯส ำแดง
พิกดัประเภทอตัรำศลุกำกรสินคำ้น ำเขำ้ในใบขนสินคำ้ขำเข้ำระหว่ำงปี 2546 ถึง 2549 ต ่ ำกว่ำ
ควำมเป็นจริง โดยประเมินอำกรขำเข้ำและภำษีมูลค่ำเพ่ิมขำดเป็นเงินจ ำนวนเงินรวม 17.9                        
ล้ำนบำท ซ่ึงย ังไม่รวมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม ในเดือนกันยำยน 2560 ศำลภำษีอำกรกลำง                                                 
มีค ำพิพำกษำใหเ้พิกถอนกำรประเมินเฉพำะอำกรขำเขำ้ และเงินเพ่ิมอำกรขำเขำ้ แต่บริษทัฯไม่มี
อ ำนำจฟ้องกรมสรรพำกรขอใหเ้พิกถอนกำรประเมินภำษีมลูค่ำเพ่ิม เน่ืองจำกบริษทัฯยงัไม่ได้
ใชสิ้ทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ตำมท่ีบญัญติัไวป้ระมวลรัษฎำกร มำตรำ 30 
ท ั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 กรมศลุกำกรไดย้ื่นอุทธรณ์และบริษทัฯไดย้ื่นค ำแก้อุทธรณ์ต่อ
ศำลอุทธรณ์คดีช ำนญัพิเศษเรียบร้อยแลว้ ผูบ้ริหำรของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เช่ือวำ่บริษทัฯไมมี่
หนำ้ท่ีตอ้งช ำระอำกรขำเขำ้และภำษีมลูค่ำเพ่ิมท่ีขำดรวมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม ทั้งน้ี เน่ืองจำก
บริษทัฯได้ช ำระภำษีอำกรน ำเข้ำอย่ำงถูกต้องแล้วตำมพระรำชก ำหนดพิกัดอัตรำศุลกำกร                                     
พ.ศ. 2530 โดยพิจำรณำจำกควำมเห็นทำงกฎหมำย และจำกผูเ้ช่ียวชำญพิกัดอัตรำภำษีศุลกำกร
ท่ีเห็นวำ่ สินคำ้ท่ีบริษทัฯ ส ำแดงเป็นไปตำมควำมของประเภทสินค้ำท่ีระบุในพิกัดอัตรำภำษี
ศุลกำกร บริษทัฯจึงไม่ได้บนัทึกประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับค่ำใช้จ่ำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำก                                               
คดีควำมดงักล่ำวในงบกำรเงิน 

ข) บริษทัฯถูกบริษทัคู่คำ้ฟ้องร้องวำ่ยกเลิกสัญญำซ้ือขำยโดยมิชอบ และเรียกร้องใหช้ ำระค่ำสินค้ำ
ประมำณ 12.8 ลำ้นบำท ในเดือนมิถุนำยน 2561 ศำลชั้นตน้มีค ำพิพำกษำให้บริษทัฯ ช ำระเงิน 
10.1 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้อง (2 ธนัวำคม 2559) ผู ้บริหำร
ของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นวำ่บริษทัฯอำจจะไดร้ับผลเสียหำยจำกคดีควำมดังกล่ำว จึงได้
บนัทึกประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับค่ำใชจ้ำ่ยท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกคดีควำมดังกล่ำวในงบกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 (ตำมท่ีแสดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 20 ) อยำ่งไรก็ตำม 
บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ค ำพิพำกษำต่อศำลอุทธรณ์แลว้  
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30. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

30.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ เงินลงทนุ เจำ้หน้ีกำรคำ้ เงินกูย้ืมระยะส้ัน และเงินกู ้ยืมระยะยำว บริษทัฯมีควำมเส่ียง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำยบริหำรควบคุม
ควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดใหมี้นโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดังนั้นบริษทัฯ
จึงไมค่ำดวำ่จะไดร้ับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรใหสิ้นเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของ
บริษทัฯไมมี่กำรกระจกุตวัเน่ืองจำกบริษทัฯมีฐำนของลูกค้ำท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย 
จ  ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมลูค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรค้ำและ
ลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย  

บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกธนำคำร เงินกูย้ืมระยะส้ัน และ
เงินกูย้ืมระยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มี
อตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกับอัตรำตลำดใน
ปัจจบุนั ควำมเส่ียงของอตัรำดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำร
ก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม ่(หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหมถึ่งก่อน) ไดด้งัน้ี      

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแท้จริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 307.5 14.8 322.3 0.05 - 1.00 
เงินลงทุนชัว่ครำว 175.5 - - - 175.5 0.80 - 1.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 543.8 543.8 - 

เงินลงทุนระยะยำว - - - 25.7 25.7 - 
 175.5 - 307.5 584.3 1,067.3  
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  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแท้จริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน       
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกธนำคำร - - - - - - 
เจ้ำหน้ีกำรคำ้และเจ้ำหน้ีอ่ืน - - - 662.3 662.3 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเชำ่กำรเงิน 4.5 1.8 - - 6.3 2.46 - 6.47 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร 48.5 - - - 48.5 3.90 
 53.0 1.8 - 662.3 717.1  
       

 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแท้จริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 567.8 8.2 576.0 0.05 - 0.50 
เงินลงทุนชัว่ครำว 202.1 - - - 202.1 0.80 - 1.375 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 549.5 549.5 - 

เงินลงทุนระยะยำว - - - 25.7 25.7 - 

 202.1 - 567.8 583.4 1,353.3  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน       
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกธนำคำร - - 300.0 - 300.0 2.90 - 3.00 
เจ้ำหน้ีกำรคำ้และเจ้ำหน้ีอ่ืน - - - 599.3 599.3 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเชำ่กำรเงิน 4.7 6.0 - - 10.7 2.46 - 6.47 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร 64.9 48.5 - - 113.4 3.90 

 69.6 54.5 300.0 599.3 1,023.4  

 



26 

 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้เป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ บริษทัฯไดต้กลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำ
ไมเ่กินหน่ึงปีเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 

อตัรำแลกเปลีย่นเฉลี่ย                            
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทตอ่หน่วยเงินตรำตำ่งประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.6 0.5 1.1 1.1 32.41 33.37 
เยน 3.3 4.0 172.8 141.8 0.29 0.30 

บริษทัฯมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

สกุลเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ 
อตัรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำ 

ของจ ำนวนท่ีซ้ือ วนัครบก  ำหนดตำมสัญญำ 
 (ลำ้น) (บำทตอ่หน่วยเงินตรำตำ่งประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.3 32.21 - 32.87 กุมภำพนัธ์ - มีนำคม 2562 
เยน 70.3 0.29 - 0.30 มกรำคม - มีนำคม 2562 
    

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 

สกุลเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ 
อตัรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำ 

ของจ ำนวนท่ีซ้ือ วนัครบก  ำหนดตำมสัญญำ 

 (ลำ้น) (บำทตอ่หน่วยเงินตรำตำ่งประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.2 33.93 - 34.16 ธันวำคม 2560 - มกรำคม 2561 
เยน 30.0 0.30 - 0.31 พฤศจิกำยน 2560 - มีนำคม 2561 
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30.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะส้ัน เงินกู ้ยืมมีอัตรำ
ดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบ้ียในตลำด บริษ ัทฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือ           
ทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมลูค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัฯมีสินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล ำดับชั้นของ
มลูค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ  - 401 - 401 

ในระหวำ่งปีปัจจบุนั ไมมี่กำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมลูค่ำยติุธรรม 

31. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคัญของบริษทัฯ  คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ี
เหมำะสมเพ่ือสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ ้นให้กับผู ้ถือหุ ้น  
โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทนุเทำ่กบั 0.48:1 (2560: 0.65:1) 

32. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน  

 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติเสนอกำรจ่ำยปันผลส ำหรับ                
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 ในอตัรำ 1.00 บำท ต่อหุน้ ท ั้งน้ี คณะกรรมกำรของบริษทัฯได้อนุมติั
จำ่ยเงินปันผลระหวำ่งกำล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 ไปแลว้ในอัตรำ 0.40 บำทต่อหุ ้น 
คงเหลือส ำหรับเงินปันผลท่ีจะจำ่ยอีกจ ำนวน 0.60 บำทต่อหุ ้น คิดเป็นจ ำนวนเงิน 155.88 ล้ำนบำท               
ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัฯจะเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ ้นประจ ำปี 2561 เพ่ือพิจำรณำอนุมติั 

33. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดร้ับอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2561 


