
 

 

 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบใน                                                 
การให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า  

ขอบเขตการสอบทาน  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เร่ือง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น 
การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้         
ความเชื่อมั่นว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยส าคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน 

ข้อสรุป  

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า  

 
 
 
พูนนารถ เผ่าเจริญ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
กรุงเทพฯ: 9 พฤษภาคม 2560 



บรษัิท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 30 กันยายน 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)

สินทรพัย์
สินทรพัย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 472,670              506,857              
เงินลงทุนชั่วคราว 3 201,512              200,503              
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 4 531,231              488,318              
สินค้าคงเหลือ 217,135              235,965              
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 20,094                8,816                  
รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 1,442,642           1,440,459           
สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว 5 25,704                25,704                
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 6 128,235              129,316              
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 1,061,880           1,104,012           
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 21,820                25,614                
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 9,776                  12,855                
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 15,063                13,035                
รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 1,262,478           1,310,536           
รวมสินทรพัย์ 2,705,120           2,750,995           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บรษัิท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 30 กันยายน 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 8 300,000 300,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 9 531,101 551,100
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - ส่วนที่ถึงก าหนด
   ช าระภายในหนึ่งปี 10 64,920                64,920                
หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน - ส่วนที่ถึงก าหนด
   ช าระภายในหนึ่งปี 4,493 4,075
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 10,295 11,496
รวมหนี้สินหมุนเวียน 910,809              931,591              
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด
   ช าระภายในหนึ่งปี 10 80,980                113,440              
หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด
   ช าระภายในหนึ่งปี 8,001                  8,838                  
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 11 47,991                45,884                
ประมาณการหนี้สิน 12 12,862                12,536                
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 96                       101                     
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 149,930              180,799              
รวมหนี้สิน 1,060,739           1,112,390           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บรษัิท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พันบาท)
31 มีนาคม 2560 30 กันยายน 2559

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 
     หุ้นสามัญ 268,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 268,500              268,500              
   ทุนที่ออกและช าระแล้ว
     หุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 259,800              259,800              
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 464,870              464,870              
ก าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 26,850                26,850                
   ยังไม่ได้จัดสรร 892,861              887,085              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,644,381           1,638,605           
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,705,120           2,750,995           

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ



(ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บรษัิท ไทยสตลีเคเบิล จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวันที่ 31 มนีาคม 2560

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2560 2559

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย 749,367              695,539              
รายได้อ่ืน 7,771                  8,167                  
รวมรายได้ 757,138              703,706              
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 613,368              570,419              
ค่าใชจ่้ายในการขาย 15,151                14,895                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 74,809                64,649                
รวมค่าใช้จ่าย 703,328              649,963              
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 53,810                53,743                
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,811)                (3,797)                
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 49,999                49,946                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (2,635)                (3,955)                
ก าไรส าหรบังวด 47,364                45,991                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน:
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวด 47,364 45,991

ก าไรตอ่หุ้น 14
ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.18                    0.18                    

   จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น) 259,800              259,800              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บรษัิท ไทยสตลีเคเบิล จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวันที่ 31 มนีาคม 2560

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2560 2559

ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย 1,421,054           1,305,128           
รายได้อ่ืน 13,868                24,492                
รวมรายได้ 1,434,922           1,329,620           
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 1,185,650           1,086,455           
ค่าใชจ่้ายในการขาย 22,177                31,527                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 141,844              128,661              
รวมค่าใช้จ่าย 1,349,671           1,246,643           
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 85,251                82,977                
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (7,917)                (7,787)                
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 77,334                75,190                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (6,608)                (6,862)                
ก าไรส าหรบังวด 70,726                68,328                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน:
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวด 70,726 68,328

ก าไรตอ่หุ้น 14
ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.27                    0.26                    

   จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น) 259,800              259,800              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บรษัิท ไทยสตลีเคเบิล จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวันที่ 31 มนีาคม 2560

(หน่วย: พันบาท)
2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 77,334                75,190                
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 76,277                78,011                
   โอนกลับค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ -                         (458)                   
   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิที่จะได้รับ 4,402                  438                     
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ 33                       (4,304)                
   ส ารองจากการประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ) 823                     (1,686)                
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,411                  2,301                  
   ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปลีย่น 1,032                  (1,644)                
   ดอกเบี้ยรับ (1,659)                (652)                   
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 7,917                  7,787                  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์
   และหนี้สินด าเนินงาน 168,570              154,983              
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (43,204)              (18,847)              
   สินค้าคงเหลือ 14,428                7,553                  
   สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (11,278)              (8,339)                
   สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (4,624)                (11,246)              
หนี้สินด าเนินงานลดลง
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน (20,885)              (31,090)              
   หนี้สินหมนุเวียนอ่ืน (1,317)                (7,266)                
   หนี้สินไมห่มนุเวียนอ่ืน (805)                   (688)                   
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 100,885              85,060                
   จ่ายดอกเบี้ย (7,912)                (7,804)                
   จ่ายภาษีเงินได้ (3,414)                (4,956)                
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 89,559                72,300                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บรษัิท ไทยสตลีเคเบิล จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ่)
ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวันที่ 31 มนีาคม 2560

(หน่วย: พันบาท)
2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมขึน้ (1,009)                -                         
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ (24,573)              (19,897)              
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไมม่ตัีวตน (338)                   (1,532)                
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 12                       12,600                
ดอกเบี้ยรับ 1,659                  652                     
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (24,249)              (8,177)                
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ช าระคืนเงินกูยื้มระยะยาว (32,460)              -                         
เงินสดจ่ายตามสัญญาเชา่การเงิน (2,087)                (2,497)                
จ่ายเงินปันผล (64,950)              (77,940)              
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (99,497)              (80,437)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (34,187)              (16,314)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 506,857              648,179              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 472,670              631,865              

-                         
รายการที่ไมใ่ชเ่งินสด
   เจ้าหนี้อ่ืนจากการซื้ออุปกรณ์เพ่ิมขึน้ 140                     110                     
   ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเชา่การเงิน 1,668                  440                     
   ซื้อสินทรัพย์ไมม่ตัีวตนภายใต้สัญญาเชา่การเงิน -                         234                     
   โอนสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนไปอุปกรณ์ 2,596                  31,133                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หนว่ย: พันบาท)

ทนุเรือนหุ้นที่ออก สว่นเกนิมลูคา่ จัดสรรแลว้ - รวมสว่นของ
และช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยังไมไ่ดจั้ดสรร ผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 ตลุาคม 2558 259,800                464,870                26,850                  898,468                1,649,988             

เงินปนัผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                           -                           -                           (77,940)                (77,940)                
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                           68,328                  68,328                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2559 259,800                464,870                26,850                  888,856                1,640,376             

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

เงินปนัผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                           -                           -                           (64,950)                (64,950)                
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           - 70,726                  70,726                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2560 259,800                464,870                26,850                  892,861                1,644,381             

-                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           

บรษัิท ไทยสตลีเคเบิล จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถอืหุ้น

ส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มนีาคม 2560

ก าไรสะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  34 (ปรับปรุง 2559) เ ร่ือง                                         
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ                                              
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปีที่นําเสนอคร้ังล่าสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นําเสนอซ้ําซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ในระหว่างงวด บริษัทฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึง
แนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับ
ผู้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 
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1.4 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

  งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน          
งบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 

2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
สําหรับงวดหกเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 

 2560 2559 2560 2559 นโยบายการกําหนดราคา 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน     
รายได้จากการขาย 54.9 55.4 116.0 105.2 ราคาทุนบวกกําไรส่วนเพิ่ม 
ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูป 114.7 112.4 237.4 195.7 ราคาทุนบวกกําไรส่วนเพิ่ม 
ซื้อสินทรัพย์ 0.3 0.6 0.3 0.7 ราคาที่ตกลงร่วมกัน 
ค่าลิขสิทธ์ิ 11.0 9.7 20.4 18.4 ร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 30 กันยายน 2559 
มีรายละเอียดดังน้ี 
 (หน่วย: พันบาท) 
 31 มีนาคม 

2560 
 30 กันยายน 

2559 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)   
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 36,593 42,582 
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 184 108 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)   
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 58,795 70,027 
เจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,002 619 
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 11,035 9,600 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือน            

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
สําหรับงวดหกเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,656 19,482 33,496 37,949 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 711 784 1,418 1,591 
รวม 18,367 20,266 34,914 39,540 

3. เงินลงทุนชั่วคราว 

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจํากับธนาคารหลายแห่ง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลามากกว่า 
3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ 

4. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น  
    (หน่วย: พันบาท) 
 31 มีนาคม  

2560 
 30 กันยายน 

2559 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ   
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 36,245 42,270 
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน 348 312 
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 36,593 42,582 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน   

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ   
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 466,348 416,154 
ค้างชําระ   

ไม่เกิน 3 เดือน  656 217 
3 - 6 เดือน - 5 
มากกว่า 12 เดือน - 13,935 

รวม 467,004 430,311 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (13,935) 
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 467,004 416,376 
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ 503,597 458,958 
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    (หน่วย: พันบาท) 
 31 มีนาคม  

2560 
 30 กันยายน 

2559 
ลูกหนี้อื่น   
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 184 108 
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 54,363 56,165 
รวม 54,547 56,273 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (26,913) (26,913) 
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 27,634 29,360 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 531,231 488,318 

5. เงินลงทุนระยะยาว 

      (หน่วย: พันบาท) 
ช่ือบริษัท ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทนุ ราคาทุน 

 31 มีนาคม 
2560 

30 กันยายน 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

30 กันยายน 
2559 

31 มีนาคม 
2560 

30 กันยายน 
2559 

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

11,150,000 
USD  

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

6. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่                  
31 มีนาคม 2560 สรุปได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 129,316 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับงวด (1,081) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 128,235 
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7. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2560 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 1,104,012 
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 26,381 
โอนเข้า 2,596 
จําหน่าย/ตัดจําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญช ี                                                     

ณ วันที่จําหน่าย/ตัดจําหน่าย 
 

(45) 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับงวด (71,064) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 1,061,880 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจํานวนเงิน 8 ล้านบาท (30 กันยายน 2559: 8 ล้านบาท) 

8. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 

           (หน่วย: พันบาท) 
 อัตราดอกเบี้ย 

(ร้อยละต่อปี) 
31 มีนาคม 

2560 
30 กันยายน 

2559 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน MMR 300,000 300,000 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเป็นเงินกู้ยืมสกุลบาทและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน 

9.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 (หน่วย: พันบาท) 
 31 มีนาคม 

2560 
30 กันยายน 

2559 

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  58,795 70,027 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 352,539 324,389 
เจ้าหนี้อ่ืน 37,033 35,426 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 82,734 121,258 
รวม 531,101 551,100 
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10. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

  (หน่วย: พันบาท) 
อัตราดอกเบี้ย  31 มีนาคม 30 กันยายน 
(ร้อยละต่อปี) การชําระคืน 2560 2559 

3.90 ชําระคืนเป็นงวดทุกเดือน เดือนละ 5.41 ล้านบาท               
เริ่มต้ังแตเ่ดือนมิถุนายน 2559 

145,900 178,360 

หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี  (64,920) (64,920) 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 80,980 113,440 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2560 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559  178,360 
หัก: ชําระคืนเงินกู้  (32,460) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560  145,900 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น 
การดํารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้                            
ให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนดในสัญญา เป็นต้น เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน 

11. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
แสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 45,884 
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  1,903 
ต้นทุนดอกเบี้ย 508 
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างงวด (304) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 47,991 
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12. ประมาณการหนี้สิน 

จํานวนเงินประมาณการหนี้สินเป็นประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า โดยมีรายการ
เปลี่ยนแปลงสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 12,536 
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด 2,387 
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (497) 
โอนกลับประมาณการหนี้สิน (1,564) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 12,862 

13. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคํานวณขึ้นจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี
เฉลี่ยทั้งปีที่ประมาณไว้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559                        
สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
สําหรับงวดหกเดือน 

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล 2,453 3,970 3,529 6,995 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด 

ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ 
ผลแตกต่างชั่วคราว 182 (15) 3,079 (133) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2,635 3,955 6,608 6,862 

14. ก าไรต่อหุ้น 

 กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด 
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15. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและ          
จําหน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และดําเนิน
ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไร
หรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กําไรจากการดําเนินงาน 
และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดําเนินงา นและเขต
ภูมิศาสตร์แล้ว 

16. เงินปันผล 
 

เงินปันผล 
 

อนุมัติโดย 
 

เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล               
จ่ายต่อหุ้น 

  (พันบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจําปีสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 2558 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 
 

77,940 
 

0.30 
    
เงินปันผลประจําปีสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 2559 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 
 

64,950 
 

0.25 

17. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

17.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจํานวนเงิน 12 ล้านบาท และ 0.02 
ล้านเหรียญสหรัฐ (30 กันยายน 2559: 11 ล้านบาท และ 0.02 ล้านเหรียญสหรัฐ) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
อุปกรณ์ 

17.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ และสัญญาบริการ 
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ป ี

 บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการที่
บอกเลิกไม่ได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

จ่ายชําระ 
31 มีนาคม  

2560 
30 กันยายน              

2559 
ภายใน 1 ปี 26 38 
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 6 10 
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17.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษัทฯได้ทําสัญญาค่าสิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งใน
ต่ า 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 ค้ า  แ ล ะ รั บ ข้ อ มู ล ด้ า น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ป ร ะ ก อ บ                    
สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา บริษัทฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
ปีละ 2 คร้ังตามอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2560 บริษัทฯมีค่าธรรมเนียมที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจํานวนเงินประมาณ               
11 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามลําดับ (2559: 10 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท ตามลําดับ) 

17.4 การค้ าประกัน 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคาร                  
ในนามบริษัทฯเหลืออยู่ เป็นจํานวนเงิน 3 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ                          
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ําประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ 

17.5 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 

สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ 
อัตราแลกเปลี่ยน                                              

ตามสัญญาของจํานวนที่ซื้อ วันครบกําหนดตามสัญญา 
 (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.6 34.92 - 35.79 กรกฎาคม - กันยายน 2560 
เยน 39.0 0.31 - 0.34 เมษายน - มิถุนายน 2560 
    

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ 
อัตราแลกเปลี่ยน                                   

ตามสัญญาของจํานวนที่ซื้อ วันครบกําหนดตามสัญญา 
 (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.3 34.72 - 34.83 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560 
เยน 49.6 0.34 - 0.35 มีนาคม - เมษายน 2560 
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17.6 คดีฟ้องร้อง 

จากกรณีที่กรมศุลกากรได้เข้าตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย และได้กล่าวหาว่าบริษัทฯสําแดงพิกัด
ประเภทอัตราศุลกากรสินค้านําเข้าในใบขนสินค้าขาเข้าระหว่างปี 2546 ถึง 2549 ต่ํากว่าความเป็นจริง 
โดยประเมินอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มขาดเป็นเงินจํานวนเงินรวม 17.9 ล้านบาท ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯได้ยื่นคําอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลาง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ทนายความ
และผู้บริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเชื่อว่าบริษัทฯไม่มีหน้าที่ต้องชําระภาษีอากรที่ขาดรวมทั้ง
เงินเพิ่ม ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯได้ชําระภาษีอากรนําเข้าอย่างถูกต้องแล้วตามพระราชกําหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 บริษัทฯจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินสําหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น
จากคดีความดังกล่าวในงบการเงิน  

18. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
ผลการดําเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 64.95 ล้านบาท 
ซึ่งบริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนมิถุนายน 2560 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 
2560 

 


