
 

 

 

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

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 งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี เน่ืองจากการน า
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เพื่อสะทอ้นรายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีดงักล่าว และไดน้ าเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ โดยใช้
นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดท่ี้ไดน้ ามาถือปฏิบติัใหม่ดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมี
เง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด



 

2 
 

เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 (ก่อนปรับปรุงใหม่) 
และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 (ซ่ึงน ามาใชเ้พื่อจดัท างบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 ตามท่ีกล่าว       
ในวรรคก่อน) ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี                  
25 พฤศจิกายน 2556 และ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 ตามล าดบั งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 (ก่อนปรับปรุงใหม่) งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และ         
งบกระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล 
จ ากดั (มหาชน) สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูล 
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล      
ในสาระส าคญัตามรายงานลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 

 

 
 
กฤษดา เลิศวนา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
(เดิมช่ือ “บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั”) 
กรุงเทพฯ: 6 พฤษภาคม 2557 
 

 



บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 30 กนัยายน 2556 1 ตุลาคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 361,671                213,007                141,000                
เงินลงทนุชัว่คราว 100                      99                        97                        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 519,718                615,766                663,698                
สินคา้คงเหลือ 320,012                414,201                415,162                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,441                   7,016                   15,184                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,207,942             1,250,089             1,235,141             
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุระยะยาว 5 25,704                  25,704                  25,704
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 6 134,772                135,923                138,003
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 1,226,745             1,137,114             977,130                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19,740                  23,714                  28,103
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2 7,344                   7,233                   45
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 46,508                  24,144                  23,209                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,460,813             1,353,832             1,192,194             
รวมสินทรัพย์ 2,668,755             2,603,921             2,427,335             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2557 30 กนัยายน 2556 1 ตุลาคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม)่

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 8 400,000 100,000 -                           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 505,679                646,754                695,728
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 56,250                  75,000                  56,250
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6,081                   6,771                   6,386
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20,273                  22,327                  9,393
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 988,283                850,852                767,757                
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 10 -                           18,750                  52,250
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 3,998                   4,812                   8,496
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 11 33,807                  32,158                  21,032
ประมาณการหน้ีสิน 12 19,507                  18,077                  18,572
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 155                      67                        99
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 57,467                  73,864                  100,449                
รวมหนีสิ้น 1,045,750             924,716                868,206                
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน 
     หุ้นสามญั 268,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 268,500                268,500                268,500                
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
     หุ้นสามญั 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 259,800                259,800                259,800
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 464,870                464,870                464,870
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 26,850                  26,850                  26,850                  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 877,592                933,792                807,609                
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (6,107)                  (6,107)                  -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,623,005             1,679,205             1,559,129             
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,668,755             2,603,921             2,427,335             

-                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2557 2556

(ปรับปรุงใหม่)
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 690,094              966,911              
รายไดอ่ื้น 8,623                  26,960                
รวมรายได้ 698,717              993,871              
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 561,492              783,381              
คา่ใชจ่้ายในการขาย 19,993                29,993                
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 70,150                85,670                
รวมค่าใช้จ่าย 651,635              899,044              
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและรายได้ภาษีเงนิได้ 47,082                94,827                
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (3,874)                 (3,034)                 
ก าไรก่อนรายได้ภาษีเงนิได้ 43,208                91,793                
รายไดภ้าษีเงินได้ 13 127                     3,982                  
ก าไรส าหรับงวด 43,335                95,775                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 43,335 95,775

(หน่วย: บาท)
ก าไรต่อหุ้น 14
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.17                    0.37                    

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 2557 2556

(ปรับปรุงใหม่)
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,414,315           1,879,900           
รายไดอ่ื้น 19,067                52,731                
รวมรายได้ 1,433,382           1,932,631           
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,163,859           1,523,373           
คา่ใชจ่้ายในการขาย 39,780                62,251                
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 148,911              160,518              
รวมค่าใช้จ่าย 1,352,550           1,746,142           
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 80,832                186,489              
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (6,556)                 (3,848)                 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 74,276                182,641              
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (576)                    (185)                    
ก าไรส าหรับงวด 73,700                182,456              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 73,700 182,456

(หน่วย: บาท)
ก าไรต่อหุ้น 14
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.28                    0.70                    

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)
2557 2556

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 74,276                182,641              
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 62,423                52,232                
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 1,322                  -                          
   ก  าไรจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,422)                 (6,387)                 
   ส ารองจากการประมาณการหน้ีสิน 2,521                  5,571                  
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (โอนกลบั) 1,649                  (498)                    
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (682)                    (5,023)                 
   ดอกเบ้ียรับ (546)                    (293)                    
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 6,556                  3,848                  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 146,097              232,091              
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 96,683                (32,645)               

   สินคา้คงเหลือ 92,867                55,181                
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (520)                    (5,963)                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (22,475)               11,271                
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (166,192)             (9,627)                 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,783                  4,864                  
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,003)                 (30)                      
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 148,240              255,142              
   จ่ายดอกเบ้ีย (6,534)                 (3,795)                 
   จ่ายภาษีเงินได้ (4,319)                 (129)                    
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 137,387              251,218              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พนับาท)
2557 2556

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (1)                        (1)                        
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (121,246)             (172,222)             
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (559)                    (1,092)                 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 4,185                  12,978                
ดอกเบ้ียรับ 546                     293                     
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (117,075)             (160,044)             
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน 300,000              100,000              
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                          22,750                
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (37,500)               -                          
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าซ้ือ (4,248)                 (3,483)                 
จ่ายเงินปันผล (129,900)             (129,900)             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 128,352              (10,633)               
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 148,664              80,541                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 213,007              141,000              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 361,671              221,541              

-                          
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 25,142                12,537                
   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 2,745                  4,108                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ผลก าไร (ขาดทุน)

จากการประมาณการ

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ ตามหลกัคณิตศาสตร์ รวมส่วนของ

และช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ประกนัภยั ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 259,800                  464,870                  26,850                    807,564                  -                             1,559,084               

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

   เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 2) -                             -                             -                             45                           -                             45                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 259,800                  464,870                  26,850                    807,609                  -                             1,559,129               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                             -                             -                             (129,900)                -                             (129,900)                

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -                             -                             - 182,456                  -                             182,456                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 - หลังการปรับปรุง 259,800                  464,870                  26,850                    860,165                  -                             1,611,685               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 259,800                  464,870                  26,850                    926,684                  (6,232)                    1,671,972               

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

   เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 2) -                             -                             -                             7,108                      125                         7,233                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - หลังการปรับปรุง 259,800                  464,870                  26,850                    933,792                  (6,107)                    1,679,205               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                             -                             -                             (129,900)                -                             (129,900)                

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             - 73,700                    -                             73,700                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 259,800                  464,870                  26,850                    877,592                  (6,107)                    1,623,005               

-                             -                             -                             -                             -                             -                             
-                             -                             -                             -                             -                             -                             
-                             -                             -                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

ก าไรสะสม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 มาตรฐานการบัญชีใหม่  

 มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก.  มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบัน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิด             

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติั
ทางบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี
ดงัต่อไปน้ี  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น
สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีดงักล่าวในงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่าบริษทัฯรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินได ้         
รอการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยู่ใน        
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

ข.  มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

1 มกราคม 2557 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ
การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม
รูปแบบกฎหมาย 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทาน
บริการ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการ

ร้ือถ อน  ก า รบู รณ ะ  แ ล ะ ห น้ี สิ น ท่ี มี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน 
การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการ

บัญชี ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั  

1.4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         
งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ือง 
ภาษีเงินได ้เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั 

 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย
คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่
รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะ
ไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน ์

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

2.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ มาถือ
ปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน    
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 
ณ วนัท่ี                    

31 มีนาคม 2557 
ณ วนัท่ี                    

30 กนัยายน 2556 
ณ วนัท่ี                             

1 ตุลาคม 2555 
งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 7,344 7,233 45 
กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึน 7,219 7,108 45 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน 125 125 - 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6 

 

 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน            

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2557 2556 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
ก าไรขาดทุน:   
รายไดภ้าษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน (ลดลง) 127 (55) 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน (ลดลง) 127 (55) 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน (ลดลง) (บาท) 0.0005 (0.0002) 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2557 2556 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
ก าไรขาดทุน:   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง (111) (61) 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน  111 61 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน (บาท) 0.0004 0.0002 

3. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 

 2557 2556 2557 2556 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการขาย 40.6 30.5 72.3 60.0 ราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 91.8 167.7 196.6 375.9 ราคาตลาด 
ซ้ือสินทรัพย ์ 0.5 7.8 1.4 9.2 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 

 2557 2556 2557 2556 นโยบายการกาํหนดราคา 
ค่าลิขสิทธ์ิ 10.6 14.6 21.6 27.4 ร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 30 กนัยายน 2556
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม   

2557 
 30 กนัยายน 

2556 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 4)   
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29,998 29,882 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 145 140 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 9)   
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59,894 88,355 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 437 515 

ค่าลิขสิทธ์ิคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,872 13,279 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน            

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,405 20,460 51,184 41,523 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 43 171 85 343 
รวม 23,448 20,631 51,269 41,866 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  
    (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม   

2557 
 30 กนัยายน             

2556 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 29,907 27,207 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 91 2,675 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 29,998 29,882 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 457,786 556,089 
คา้งชาํระ   

ไม่เกิน 3 เดือน  1,629 1,738 
3 - 6 เดือน 254 116 
มากกวา่ 12 เดือน 13,039 12,510 

รวม 472,708 570,453 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (12,361) (12,361) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 460,347 558,092 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 490,345 587,974 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 145 140 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 56,144 54,568 
รวม 56,289 54,708 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (26,916) (26,916) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 29,373 27,792 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 519,718 615,766 

5. เงินลงทุนระยะยาว 

      (หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 
2557 

30 กนัยายน    
2556 

31 มีนาคม 
2557 

30 กนัยายน    
2556 

31 มีนาคม 
2557 

30 กนัยายน    
2556 

   ร้อยละ ร้อยละ   
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      (หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 
2557 

30 กนัยายน    
2556 

31 มีนาคม 
2557 

30 กนัยายน    
2556 

31 มีนาคม 
2557 

30 กนัยายน    
2556 

Hi-Lex Vietnam Co., Ltd. USD  
11,150,000 

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

6. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
31 มีนาคม 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 135,923 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (1,151) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 134,772 

7. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 1,137,114 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 149,133 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                                      

ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย 
 

(2,763) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (56,739) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 1,226,745 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือ โดยมีมูลค่า
สุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 6 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2556: 7 ลา้นบาท) 
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8. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 
           (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
31 มีนาคม            

2557 
30 กนัยายน 

2556 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MMR 400,000 100,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารดงักล่าวเป็นเงินกูท่ี้ไม่มีหลกัประกนั 
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9.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม            

2557 
30 กนัยายน 

2556 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  59,894 88,355 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 268,143 353,092 
เจา้หน้ีอ่ืน 68,987 52,076 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 108,655 153,231 
รวม 505,679 646,754 

10. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
  (หน่วย: พนับาท) 

อตัราดอกเบ้ีย  31 มีนาคม             30 กนัยายน 
(ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 2557 2556 
MLR - 2.40 ชาํระคืนเป็นงวดทุกเดือน เดือนละ 6.25 ลา้นบาท               

เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 
56,250 93,750 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (56,250) (75,000) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ                     

ภายในหน่ึงปี - 18,750 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556  93,750 
หกั: ชาํระคืนเงินกู ้  (37,500) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557  56,250 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชําระหน้ีให้
เป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 
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11. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 32,158 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,272 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 377 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 33,807 

12. ประมาณการหนีสิ้น 

จาํนวนเงินประมาณการหน้ีสินเป็นประมาณการหน้ีสินจากการรับประกันสินค้า โดยมีรายการ
เปล่ียนแปลงสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 18,077 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 2,521 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (1,091) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 19,507 

13. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
สาํหรับหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2557 2556 2557 2556 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - (4,037) 687 246 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                

ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (127) 55 (111) (61) 
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ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                     
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (127) (3,982) 576 185 

14. ก าไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

15. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯดําเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและ         
จาํหน่ายสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต ์และดาํเนิน
ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไร
หรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน 
และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดําเนินงานและเขต
ภูมิศาสตร์แลว้ 

16. เงินปันผล 

 
เงินปันผล 

 
อนุมติัโดย 

 
เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล               
จ่ายต่อหุ้น 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปีส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2556 129,900 
 

0.50 
    
เงินปันผลประจาํปีส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2557 
 

129,900 
 

0.50 

17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

17.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 68 ล้านบาท (30 กนัยายน 2556: 19  
ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ืออุปกรณ์ 
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17.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ และสัญญาบริการ 
อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ี
บอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

จ่ายชาํระ 
31 มีนาคม            

2557 
30 กนัยายน              

2556 
ภายใน 1 ปี 8 28 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี 2 2 

17.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาค่าสิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงใน
ต่า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย ก า ร ค้า  แ ล ะ รั บ ข้อ มู ล ด้า น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ป ร ะ ก อ บ                    
สายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา บริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
ปีละ 2 คร้ังตามอตัราท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2557 บริษทัฯมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 11
ลา้นบาท และ 22 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2556: 14 ลา้นบาท และ 27 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

17.4 การค า้ประกนั 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัฯมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเพื่อคํ้ า
ประกนัการใชไ้ฟฟ้าเป็นจาํนวน 3 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2556: 3 ลา้นบาท)  

18. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 นอกเหนือจากผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 2 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการใหม่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี    
30 กนัยายน 2556 และ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวด
ปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 
 ตามท่ีจดั ตามท่ีเคย ตามท่ีจดั ตามท่ีเคย 
 ประเภทใหม่ รายงานไว ้ ประเภทใหม่ รายงานไว ้

งบแสดงฐานะการเงิน   
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 615,766 620,624 663,698 674,736 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 7,016 25,283 15,184 26,336 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 24,144 1,019 23,209 1,019 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 646,754 640,921 695,728 658,736 
เจา้หน้ีซ้ือสินทรัพย ์ - 21,296 - 39,718 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 22,327 6,864 9,393 6,667 
     
  (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 
 ตามท่ีจดั ตามท่ีเคย ตามท่ีจดั ตามท่ีเคย 
 ประเภทใหม่ รายงานไว ้ ประเภทใหม่ รายงานไว ้
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

ตน้ทุนขาย 783,381 783,249 1,523,373 1,523,097 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 85,670 70,470 160,518 131,259 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร - 15,104 - 29,078 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 3,034 3,262 3,848 4,305 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 
2557 


