
 

 

 
 

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงิน 

30 กนัยายน 2557 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน           
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแส         
เงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า         
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและ            
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วธีิการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง                  
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก        
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ          
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม  

 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 
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ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการ        
น ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เพื่อสะทอ้นรายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีดงักล่าว และน าเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ โดยใช้
นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดท่ี้ไดน้ ามาถือปฏิบติัใหม่ดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมี
เง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 (ก่อนปรับปรุงใหม่) 
และ 30 กนัยายน 2555 (ซ่ึงน ามาใชเ้พื่อจดัท างบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน) 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 และ 
วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 ตามล าดบั 

 
กฤษดา เลิศวนา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 25 พฤศจิกายน 2557 



บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 30 กนัยายน 2556 1 ตุลาคม 2555

(ปรับปรุงใหม)่
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 412,761,478       213,006,575          140,999,572            
เงินลงทนุชัว่คราว 100,651              99,354                   97,286                     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 492,492,034       615,765,904          663,697,655            
สินคา้คงเหลือ 10 308,564,833       414,201,305          415,162,392            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,590,844           7,016,150              15,183,823              
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,220,509,840    1,250,089,288       1,235,140,728          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุระยะยาว 11 25,704,000         25,704,000            25,704,000
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 12 133,672,096       135,922,607          138,002,815
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,228,182,379    1,137,113,834       977,129,697            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 20,942,520         23,714,453            28,103,660
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 7,451,996           7,233,078              44,500
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 53,130,623         24,144,089            23,209,500              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,469,083,614    1,353,832,061       1,192,194,172          
รวมสินทรัพย์ 2,689,593,454    2,603,921,349       2,427,334,900          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 30 กนัยายน 2556 1 ตุลาคม 2555

(ปรับปรุงใหม)่
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร 15 400,000,000 100,000,000 -                               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 528,314,323 646,754,275          695,728,015
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 18,750,000 75,000,000            56,250,000
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 4,302,198 6,770,521              6,386,230
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,813,603 20,940,461            7,773,495
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 959,180,124       849,465,257          766,137,740            
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 17 -                         18,750,000            52,250,000
หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 18 2,291,010           4,811,266              8,495,691
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 19 36,013,386         33,544,883            22,652,053
ประมาณการหน้ีสิน 20 15,901,435         18,077,143            18,572,258
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 154,855              66,856                   98,456
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 54,360,686         75,250,148            102,068,458            
รวมหนีสิ้น 1,013,540,810    924,715,405          868,206,198            
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน 
     หุ้นสามญั 268,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 268,500,000       268,500,000          268,500,000            
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
     หุ้นสามญั 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 259,800,000       259,800,000          259,800,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 464,870,185       464,870,185          464,870,185
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 21 26,850,000         26,850,000            26,850,000              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 930,639,583       933,792,883          807,608,517            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (6,107,124)         (6,107,124)            -                               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,676,052,644    1,679,205,944       1,559,128,702          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,689,593,454    2,603,921,349       2,427,334,900          

-                         -                            -                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556

(ปรับปรุงใหม)่

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 24 2,731,858,056           3,655,872,054           

รายไดอ่ื้น 28,176,294                123,277,789              

รวมรายได้ 2,760,034,350           3,779,149,843           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 2,230,752,608           2,941,502,783           

คา่ใชจ่้ายในการขาย 92,029,095                109,292,016              

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 295,476,379              375,208,365              

รวมค่าใช้จ่าย 2,618,258,082           3,426,003,164           

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 141,776,268              353,146,679              

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (14,561,361)              (9,702,923)                

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 127,214,907              343,443,756              

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (468,207)                   (9,419,390)

ก าไรส าหรับปี 126,746,700              334,024,366              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                                (6,107,124)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 126,746,700 327,917,242

ก าไรต่อหุ้น 25

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.49                          1.29                          

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2557

(หน่วย: บาท)

2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 127,214,907              343,443,756              

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 130,296,436              111,149,604              

   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 644,825                    39,277,341                

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 2,196,520                 -                                

   ก  าไรจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,095,606)                (10,210,936)              

   ส ารองจากการประมาณการหน้ีสิน 5,219,010                 11,457,911                

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,607,416                 6,313,553                 

   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (1,277,545)                (370,232)                   

   ดอกเบ้ียรับ (1,043,098)                (796,921)                   

   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 14,561,361                9,702,923                 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 280,324,226              509,966,999              

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 123,436,103              8,830,243                 

   สินคา้คงเหลือ 103,439,952              961,087                    

   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (573,264)                   8,167,674                 

   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (28,986,534)              (934,590)                   

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (112,039,876)            (30,378,562)              

   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (501,803)                   (71,489)                     

   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (8,445,630)                (13,637,108)              

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 356,653,174              482,904,254              

   จ่ายดอกเบ้ีย (14,552,141)              (9,681,515)                

   จ่ายภาษีเงินได้ (12,313,611)              (3,244,876)                

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 329,787,422              469,977,863              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2557

(หน่วย: บาท)

2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (1,297)                       (2,068)                       

เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (222,547,985)            (286,634,817)            

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (558,950)                   (4,657,699)                

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 4,666,468                 22,429,702                

ดอกเบ้ียรับ 1,043,097                 796,921                    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (217,398,667)            (268,067,961)            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน 300,000,000              100,000,000              

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (75,000,000)              (14,750,000)              

เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่าซ้ือ (7,733,852)                (7,312,899)                

จ่ายเงินปันผล (129,900,000)            (207,840,000)            

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 87,366,148                (129,902,899)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 199,754,903              72,007,003                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 213,006,575              140,999,572              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 412,761,478              213,006,575              

-                                -                                

รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด

   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์ลดลง 5,938,809                 18,422,188                

   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ 2,745,272                 4,012,764                 

   โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 6,030,610                 -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(หน่วย: บาท)

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 259,800,000               464,870,185               26,850,000                 807,564,017               -                                  1,559,084,202            

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

   เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                                  -                                  -                                  44,500                        -                                  44,500                        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 259,800,000               464,870,185               26,850,000                 807,608,517               -                                  1,559,128,702            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                                  -                                  -                                  (207,840,000)              -                                  (207,840,000)              

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - ปรับปรุงใหม่ -                                  -                                  - 334,024,366               (6,107,124)                  327,917,242               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 - หลังการปรับปรุง 259,800,000               464,870,185               26,850,000                 933,792,883               (6,107,124)                  1,679,205,944            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - ตามที่รายงานไว้เดมิ 259,800,000               464,870,185               26,850,000                 926,684,440               (6,231,759)                  1,671,972,866            

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

   เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                                  -                                  -                                  7,108,443                   124,635                      7,233,078                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - หลังการปรับปรุง 259,800,000               464,870,185               26,850,000                 933,792,883               (6,107,124)                  1,679,205,944            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                                  -                                  -                                  (129,900,000)              -                                  (129,900,000)              

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                  -                                  - 126,746,700               -                                  126,746,700               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 259,800,000               464,870,185               26,850,000                 930,639,583               (6,107,124)                  1,676,052,644            

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

ก าไรสะสม 
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2557  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่  

 มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ก.  มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบัน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
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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 4 

ข. มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) มีผลบงัคบัใชท้นัที 
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 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2557 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
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 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

1 มกราคม 2557 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
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  

4.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3 เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบติั 
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 

ณ วนัท่ี                    
30 กนัยายน 2557 

ณ วนัท่ี                    
30 กนัยายน 2556 

ณ วนัท่ี                             
1 ตุลาคม 2555 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 7,452 7,233 45 
กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึน 7,327 7,108 45 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน 125 125 - 

 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
ก าไรหรือขาดทุน:   
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง 219 7,189 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน  219 7,189 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน (บาท) 0.001 0.028 
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5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 บริษทัฯรับรู้รายได้จากการขายเม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคญัของความเป็น
เจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มสาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  

5.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง) 
หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิต
ทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุย้โรงงานดว้ย 

 วตัถุดิบและวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ
ตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

5.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  
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5.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํ
รายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา
สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี และ 40 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยู่ใน
การคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

5.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน - 20  ปี 
อาคาร   -  40  ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 - 20  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 3 - 15  ปี 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้ - 3 - 10  ปี 
แม่พิมพ ์  - 3 - 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้าํนกังาน - 3 - 10  ปี 
ยานพาหนะ - 10  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงักล่าวเม่ือมี          
ข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์นั้ นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการ             
ตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

      อายกุารใหป้ระโยชน์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์   3 - 10 ปี 

5.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะ             
ต ํ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ได้มาตามสัญญา           
เช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แลว้แต่
ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา่  

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบั           
ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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5.11 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์นั้ น ทั้ งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย์นั้ น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดย
รับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
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5.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ี
เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และ
ตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน นอกจากนั้น บริษทัฯจดัให้มีโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

 บริษัทฯรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้              
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานในกาํไรหรือขาดทุน 

5.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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5.15 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย
คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่
รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะ
ไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน ์

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ              
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
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 สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหาร
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัฯไดโ้อนหรือ
รับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 

 บริษทัฯจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนทัว่ไปเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลง
อยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปวา่เงินลงทุน
ดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย
บริหาร 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์นั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์
หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหา
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง
ประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดย
พิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์  
ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน
ต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัรา
การเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 
ช่ือบริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

Hi-Lex Corporation ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
บริษทั ซมัมิท โอโต บอด้ี อินดสัตรี จาํกดั มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
บริษทั ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี จาํกดั มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
บริษทั ซมัมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
บริษทั ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
บริษทั คอมพลีท โอโตพาร์ท จาํกดั มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
บริษทั คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอร่ิง จาํกดั มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
บริษทั จอห์นสนั คอนโทรลล ์แอนด ์ซมัมิท อินทีเรียส์ จาํกดั มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
บริษทั ซมัมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท จาํกดั มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
บริษทั ไทยออโตอินดสัตรี จาํกดั มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
บริษทั ซมัมิท ชูโกก ุเซอิร่า จาํกดั มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
บริษทั ซมัมิท อาร์ แอนด ์ดี เซ็นเตอร์ จาํกดั มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
Armstrong Auto Parts SDN.BHD. มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd. มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
PT. Hi-Lex Indonesia มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
Hi-Lex India Private Limited มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
TSK (Korea) Co., Ltd. มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
Yantai TSK Cable System Co., Ltd. มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
Hi-Lex Hungary KFT Co., Ltd. มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
Chongqing Hi-Lex Cable System Co., Ltd. มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
Hi-Lex America Co., Ltd. มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
Chongqing Hi-Lex Control Cable System Co., Ltd. มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
Hi-Lex Mexicana S.A. DE C.V. มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
Hi-Lex Controls, Inc. มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 
Guangdong Hi-Lex Cable System Co., Ltd. มีกรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัฯ 

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2557 2556 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดจ้ากการขาย 159 122 ราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 398 729 ราคาตลาด 
ซ้ือสินทรัพย ์ 3 25 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าลิขสิทธ์ิ 42 54 ร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2557 และ 2556 มี
รายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 9)   
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,732 29,789 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 154 140 

   
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 16)   
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 72,618 88,355 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 369 515 
ค่าลิขสิทธ์ิคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,451 13,279 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ี
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 93,624 102,691 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 170 687 
รวม 93,794 103,378 

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 

เงินสด 253 331 
เงินฝากธนาคาร 412,508 212,676 
รวม 412,761 213,007 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เงินฝากออมทรัพย์ มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.04 ถึง 1.55 ต่อปี 
(2556: ร้อยละ 1.57 ถึง 2.05 ต่อปี) 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

    (หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 24,725 27,549 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 7 2,240 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,732 29,789 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 435,456 553,954 
คา้งชาํระ   

ไม่เกิน 3 เดือน  2,124 3,496 
3 - 6 เดือน 573 116 
มากกวา่ 12 เดือน 13,009 12,761 

รวม 451,162 570,327 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (13,009) (12,361) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 438,153 557,966 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 462,885 587,755 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 154 140 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 56,366 54,787 
รวม 56,520 54,927 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (26,913) (26,916) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 29,607 28,011 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 492,492 615,766 

10. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับาท) 
  

ราคาทุน 
การปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สินคา้สาํเร็จรูป 73,877 82,186 (1,095)     - 72,782 82,186 
สินคา้ระหวา่งผลิต 45,437 42,341 (139)     - 45,298 42,341 
วตัถุดิบ 164,021 255,803 (962)     - 163,059 255,803 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 27,426 33,871 -     - 27,426 33,871 
รวม 310,761 414,201 (2,196)     - 308,565 414,201 
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11. เงินลงทุนระยะยาว 

        (หน่วย: พนับาท) 
 

ช่ือบริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ 

 
ทุนชาํระแลว้ 

 
สดัส่วนเงินลงทุน 

 
ราคาทุน 

   2557 2556 2557 2556 2557 2556 

     ร้อยละ ร้อยละ   
Hi-Lex Vietnam 

Co., Ltd. 
ผลิต
 ช้ินส่วน
 ยานยนต ์

เวียดนาม 
USD  

11,150,000 
USD  

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

12. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯไดแ้ก่ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ณ วนัท่ี   
30 กนัยายน 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 

 ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร  รวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557:    
ราคาทุน 93,510 161,877 255,387 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,076) (117,638) (121,714) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 89,434 44,239 133,673 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556:    

ราคาทุน 93,510 161,877 255,387 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,076) (115,388) (119,464) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 89,434 46,489 135,923 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 135,923 138,003 
ค่าเส่ือมราคา (2,250) (2,080) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 133,673 135,923 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯมีมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวน 327 
ลา้นบาท (2556: 327 ลา้นบาท) มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประเมินโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระซ่ึงใชเ้กณฑร์าคาตลาด 
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13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับาท) 
     เคร่ืองตกแต่ง   
   เคร่ืองจกัร  ติดตั้ง  สินทรัพย ์  
 ท่ีดินและ อาคารและ อุปกรณ์โรงงาน  อุปกรณ์สาํนกังาน ระหวา่ง  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์  และอุปกรณ์ ติดตั้งและ  
 ท่ีดิน อาคาร โรงงานอ่ืน ยานพาหนะ ดาํเนินงานอ่ืน ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
1 ตุลาคม 2555 140,922 362,601 840,563 31,349 91,473 156,901 1,623,809 
ซ้ือเพิ่ม - 16,727 120,227 - 14,499 120,772 272,225 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (18,777) - (758) - (19,535) 
โอนเขา้ (ออก) - 178,016 22,873 - (3,890) (196,999) - 

30 กนัยายน 2556 140,922 557,344 964,886 31,349 101,324 80,674 1,876,499 
ซ้ือเพิ่ม - 151 17,949 - 6,151 195,104 219,355 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (63,490) - (7,220) - (70,710) 
โอนเขา้ (ออก) - 9,827 164,000 - - (179,858) (6,031) 

30 กนัยายน 2557 140,922 567,322 1,083,345 31,349 100,255 95,920 2,019,113 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 ตุลาคม 2555 (15) (102,216) (475,131) (19,694) (49,623) - (646,679) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (6) (12,096) (75,215) (3,132) (9,573) - (100,022) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ        
   ส่วนท่ีจาํหน่าย - - 6,628 - 688 - 7,316 

30 กนัยายน 2556 (21) (114,312) (543,718) (22,826) (58,508) - (739,385) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (6) (14,102) (87,693) (3,135) (13,749) - (118,685) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ        
   ส่วนท่ีจาํหน่าย - - 60,487 - 6,652 - 67,139 

30 กนัยายน 2557 (27) (128,414) (570,924) (25,961) (65,605) - (790,931) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
1 ตุลาคม 2555 140,907 260,385 305,432 11,655 41,850 156,901 977,130 

30 กนัยายน 2556 140,901 443,032 421,168 8,523 42,816 80,674 1,137,114 

30 กนัยายน 2557 140,895 438,908 512,421 5,388 34,650 95,920 1,228,182 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        
2556 (จาํนวน 86 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  100,022 

2557 (จาํนวน 103 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)  118,685 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงได้มาภายใต้สัญญาเช่าซ้ือ โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท (2556: 7 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่
ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 
298 ลา้นบาท (2556: 269 ลา้นบาท)  
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งติดตั้ง 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557:    
ราคาทุน 51,753 2,515 54,268 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (33,325) - (33,325) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 18,428 2,515 20,943 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556:    
ราคาทุน 45,163 2,515 47,678 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (23,964) - (23,964) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 21,199 2,515 23,714 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

   2557 2556 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี   23,714 28,104 
ซ้ือเพิ่ม   559 4,658 
โอนเขา้ - ราคาตามบญัชี   6,031 - 
ตดัจาํหน่าย   (9,361) (9,048) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี   20,943 23,714 

15. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

           (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
 

2557 
 

2556 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MMR 400,000 100,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเป็นเงินกูย้มืสกุลบาทและไม่ตอ้งใชห้ลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 
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16.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  72,618 88,355 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 301,740 353,092 
เจา้หน้ีอ่ืน 44,081 52,076 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 109,875 153,231 

รวม 528,314 646,754 

17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

  (หน่วย: พนับาท) 
อตัราดอกเบ้ีย    
(ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 2557 2556 

MLR - 2.40 ชาํระคืนเป็นงวดทุกเดือน เดือนละ 6.25 ลา้นบาท               
เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 

18,750 93,750 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (18,750) (75,000) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ                     
ภายในหน่ึงปี - 18,750 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2557                 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556  93,750 
หกั: ชาํระคืนเงินกู ้  (75,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557  18,750 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชําระหน้ีให้
เป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 
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18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ 6,968 12,396 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (375) (814) 
รวม 6,593 11,582 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (4,302) (6,771) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 2,291 4,811 

บริษทัฯได้ทาํสัญญาเช่าซ้ือกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่าอุปกรณ์ใช้ในการดาํเนินงานของกิจการโดยมี
กาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลา 3 ปี 

บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าซ้ือดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4,585 2,383 6,968 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (283) (92) (375) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4,302 2,291 6,593 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 7,382 5,014 12,396 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าซ้ือรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (611) (203) (814) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 6,771 4,811 11,582 
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19. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
  (หน่วย: พนับาท) 
 สาํรองโครงการ

ผลประโยชน ์  
หลงัออกจากงาน

ของพนกังาน 

สาํรอง
ผลประโยชน ์ 

ระยะยาวอ่ืนของ
พนกังาน รวม 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน             
ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2555 21,032 1,620 22,652 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  5,759 849 6,608 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 624 267 891 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (1,489) (1,349) (2,838) 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัท่ีรับรู้ในปี 6,232 - 6,232 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                       
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 32,158 1,387 33,545 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,544 258 2,802 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 753 52 805 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (989) (150) (1,139) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                     
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 34,466 1,547 36,013 

 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,802 6,608 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 805 891 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 3,607 7,499 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสมของบริษทัฯท่ีรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 มีจาํนวน 6  
ลา้นบาท 
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 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 
 2557 2556 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 4.4 4.4 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 0.0 - 7.0 0.0 - 7.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงใน 

จาํนวนพนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 0.0 - 20.0 0.0 - 20.0 

 จํานวนเ งิ นภาระผูก พันตาม โครงก า รผล ป ระ โย ช น์ แล ะ ภาระ ผูก พัน ท่ี ถู ก ป รับ ป รุงจาก                               
ผลของประสบการณ์สาํหรับปีปัจจุบนัและสองปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 จาํนวนภาระผกูพนั 

ตามโครงการผลประโยชน ์
จาํนวนภาระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุง 

จากผลของประสบการณ์ 
 สาํรองโครงการ

ผลประโยชน์              
หลงัออกจากงาน

ของพนกังาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน
ของพนกังาน รวม 

สาํรองโครงการ
ผลประโยชน์                  

หลงัออกจากงาน
ของพนกังาน 

ผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน
ของพนกังาน รวม 

ปี 2557  34,466 1,547 36,013 - - - 
ปี 2556  32,158 1,387 33,545 6,155 296 6,451 
ปี 2555  21,032 1,620 22,652 - - - 

20. ประมาณการหนีสิ้น 

จาํนวนเงินประมาณการหน้ีสินเป็นประมาณการหน้ีสินจากการรับประกันสินค้า โดยมีรายการ
เปล่ียนแปลงสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 18,572 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 11,458 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (11,953) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 18,077 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 5,219 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (1,675) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (5,720) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 15,901 

 บริษทัฯบนัทึกประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ โดยตั้งข้ึนในอตัราร้อยละของยอดขายซ่ึง
อตัราดงักล่าวประมาณข้ึนจากค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 
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21. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกั
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน            
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯได้
จดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 517,600 588,041 
ค่าเส่ือมราคา 120,935 102,102 
ค่าตดัจาํหน่าย 9,361 9,048 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 4,892 - 
สาํรองการรับประกนัสินคา้ 5,219 11,458 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 19,256 19,696 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,322,167 1,934,297 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต 5,213 5,548 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  2,196 - 

23. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 2557 2556 

  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 687 16,483 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (219) (7,064) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 468 9,419 
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จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน                                                 

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 125 
รวม - 125 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษี
ท่ีใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2557 2556 
  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 127,215 343,444 

   
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 23% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 25,443 78,992 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (9,874) (2,143) 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 24) (19,518) (76,105) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,167 1,303 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (247) (147) 
อ่ืน ๆ 3,497 7,519 

รวม (15,101) (67,430) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 468 9,419 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2557  30 กนัยายน 2556 1 ตุลาคม 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 7,098 6,973 - 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 44 - - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 720 671 458 
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 318 361 393 
ประมาณการหน้ีสินค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 47 19 9 

 8,227 8,024 860 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    

ค่าเส่ือมราคาสะสม - อสงัหาริมทรัพย ์
เพื่อการลงทุน 739 772 809 

อ่ืนๆ 36 19 6 
 775 791 815 

สุทธิ 7,452 7,233 45 

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติใหป้รับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30     
เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธันวาคม 2554 
ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ดงักล่าวสาํหรับปี 2555 - 2557 บริษทัฯไดส้ะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีดงักล่าว
ในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้แลว้  

24. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สิทธิประโยชน์ท่ีสําคญับางประการสามารถสรุปได้
ดงัต่อไปน้ี 

   การยกเวน้  
  การยกเวน้ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
 บตัรส่งเสริม อากรขาเขา้ สาํหรับกาํไรสุทธิ วนัเร่ิมใชสิ้ทธิ 
 การลงทุนเลขท่ี สาํหรับเคร่ืองจกัร เป็นระยะเวลา ในบตัรส่งเสริม 

การผลิตสายควบคุมสาํหรับ
ยานพาหนะและรางกระจก
รถยนต ์

7017(2)/2549 หมดอายแุลว้ 7  ปี 1 มกราคม 2550 
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   การยกเวน้  
  การยกเวน้ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
 บตัรส่งเสริม อากรขาเขา้ สาํหรับกาํไรสุทธิ วนัเร่ิมใชสิ้ทธิ 
 การลงทุนเลขท่ี สาํหรับเคร่ืองจกัร เป็นระยะเวลา ในบตัรส่งเสริม 

การผลิตสายควบคุมสาํหรับ
ยานพาหนะและรางกระจก
รถยนต ์

1827(2)/2550 หมดอายแุลว้ 8  ปี 1 กรกฎาคม 2550 

การผลิตสายควบคุมสาํหรับ
ยานพาหนะและรางกระจก
รถยนต ์

1715(2)/2555 จะหมดอาย ุ
ภายในวนัที่                     

7 ธนัวาคม 2557 

7  ปี 28 กุมภาพนัธ์ 2556 

การผลิตสายควบคุมสาํหรับ
ยานพาหนะและรางกระจก
รถยนต ์

1006(2)/2557 จะหมดอาย ุ
ภายในวนัที่                       

3 กรกฎาคม 2559 

7  ปี 9 ธนัวาคม 2556 

การผลิตสายควบคุมสาํหรับ
ยานพาหนะและรางกระจก
รถยนต ์

1539(2)/2557 จะหมดอาย ุ
ภายในวนัที่                        

28 ตุลาคม 2559 

7  ปี ยงัไม่เร่ิมใชสิ้ทธิ 

รายไดข้องบริษทัฯสาํหรับปีจาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน 
กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 

การส่งเสริมการลงทุน รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

รายไดจ้ากการขาย       
 รายไดจ้ากการขายในประเทศ 1,881,418 3,380,627 728,087 206,026 2,609,505 3,586,653 

 รายไดจ้ากการส่งออก 32,260 34,182 90,093 35,037 122,353 69,219 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,913,678 3,414,809 818,180 241,063 2,731,858 3,655,872 

25. ก าไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
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26. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

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

27. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน
สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา
ร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย บริษทั เอไอเอ จาํกดั และจะจ่ายให้แก่
พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2557 
บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 7 ลา้นบาท (2556: 6 ลา้นบาท) 

28. เงินปันผล 

 
เงินปันผล 

 
อนุมติัโดย 

 
เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล               
จ่ายต่อหุ้น 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2555 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2556 129,900 0.50 
เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 77,940 0.30 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2556  207,840 0.80 

    
เงินปันผลประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2556 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2557 
 

129,900 
 

0.50 

29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

29.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงิน 33 ลา้นบาท และ 0.3 
ลา้นเหรียญสหรัฐ (2556: 19 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ืออุปกรณ์ 
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29.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ และสัญญาบริการ 
อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ี
บอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
จ่ายชาํระ 2557 2556 

ภายใน 1 ปี 39 28 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี 59 2 

29.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาค่าสิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงใน
ต่า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อก 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 รผ ลิ ต แ ล ะ ป ร ะ ก อ บ                    
สายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา บริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
ปีละ 2 คร้ังตามอัตราท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2557 บริษัทฯมี
ค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 42 ลา้นบาท (2556: 
54 ลา้นบาท) 

29.4 การค า้ประกนั 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจาํนวน 3 ลา้นบาท และ 0.04 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2556: 3 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนั
ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือคํ้าประกนัการใช้ไฟฟ้า
และอ่ืนๆ 

30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหน้ีการค้า เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้ น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษทัฯมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯ
จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของ
บริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย 
จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย  

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินเบิกเกิน
บญัชี เงินกู้ยืมระยะสั้ น และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์และ
หน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการ
กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
 อตัรา อตัราดอกเบ้ีย    
 ดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 391.1 21.6 412.7 0.125 - 0.50 
เงินลงทุนชัว่คราว 0.1 - - 0.1 1.04 - 2.55 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 492.5 492.5 - 

 0.1 391.1 514.1 905.3  

หนีสิ้นทางการเงนิ      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร - 400.0 - 400.0 3.15 - 3.47 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 528.3 528.3 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - 18.8 - 18.8 4.85 - 4.98 

 - 418.8 528.3 947.1  
 

 



30 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
 อตัรา อตัราดอกเบ้ีย    
 ดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 194.8 18.2 213.0 0.125 - 0.625 
เงินลงทุนชัว่คราว 0.1 - - 0.1 1.57 - 2.05 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 615.8 615.8 - 

 0.1 194.8 634.0 828.9  

หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร - 100.0 - 100.0 3.15 - 3.47 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 646.8 646.8 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - 93.8 - 93.8 4.85 - 4.98 
 - 193.8 646.8 840.6  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯไม่ไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารความเส่ียง 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

หน้ีสินทางการเงิน        
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.9 1.0 1.3 0.8 32.37 31.39 
เยน 3.3 1.8 133.0 174.0 0.30 0.32 

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น เงินกู้ยืมมีอตัรา
ดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์ันหรือจ่ายชําระ
หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้
อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วธีิการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ
เคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์การ
วดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 

31. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2557 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.60:1 (2556: 0.55:1) 

32. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติเสนอการจ่ายเงินปันผลสําหรับผล
การดําเนินงานประจาํปี 2557 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 129.9 ล้านบาท ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัฯจะเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมติั 

33. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 นอกเหนือจากผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 4 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการใหม่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี    
30 กนัยายน 2556 และ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                
30 กนัยายน 2556 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อ
กาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 
  (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 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน 

20,940 
 

33,545 

6,864 
 

32,158 

7,773 
 

22,652 

6,667 
 

21,032 



32 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ตามท่ีจดั ตามท่ีเคย 
 ประเภทใหม่ รายงานไว ้
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
รายไดอ่ื้น 123,278 77,575 
ตน้ทุนขาย 2,941,503 2,895,085 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 375,208 288,519 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร - 86,026 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 9,703 11,081 

34. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 


