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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จาํกัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) ซึ�งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วน
ของเจ้าของและงบกระแสเงินสด สําหรับปีสิ :นสุดวนัที� 30 กันยายน พ.ศ. 2556 รวมถึงสรุปนโยบายการ
บญัชีที�สําคญัและคําอธิบายอื�น 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี :โดยถูกต้องตามที�ควร ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคมุภายในที�ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็น
เพื�อให้สามารถจดัทํางบการเงินที�ปราศจากการแสดงข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะ
เกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดได้ 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ�งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัิตามข้อกําหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างมีเหตุผลว่างบ
การเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่
 
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื�อให้ได้มาซึ�งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกบัจํานวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที�เลือกใช้ขึ :นอยูก่บัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึ�งรวมถึงการ
ประเมินความเสี�ยงจากการแสดงข้อมลูที�ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด
จากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี�ยงดงักล่าว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายใน
ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที�ควรของกิจการ เพื�อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที�เหมาะสมกับสถานการณ์ แตไ่ม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ประสิทธิผลของ
การควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ใช้
และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีที�จดัทําขึ :นโดยผู้บริหาร รวมทั :งการประเมินการนําเสนอ
โดยรวมของงบการเงิน 



 

ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 
 
ความเหน็ 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี :แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) ณ วนัที� 
30 กันยายน พ.ศ. 2556 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิ :นสดุวนัเดียวกนัโดยถูกต้อง
ตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
      
 
           

นางสาวปราณีย์  ผลงาม 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4987 

บริษัท สหการสอบบญัชี จํากดั 

 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที� 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
 
 

 
 
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(หน่วย : บาท)

2556 2555

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน หมายเหตุ

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 213,006,575.24     140,999,571.93    

   เงินลงทนุชั�วคราว 7 99,354.09              97,286.38              

   ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น 8 620,624,026.21     674,736,439.72    

   สินค้าคงเหลือ 9 414,201,304.99     415,162,391.61    

   สินทรัพย์หมนุเวียนอื�น 25,283,075.67       26,335,497.25      

   รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 1,273,214,336.20  1,257,331,186.89 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

   เงินลงทนุระยะยาว 25.1 25,704,000.00       25,704,000.00      

   อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ - สทุธิ 10 135,922,606.93     138,002,815.43    

   ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 11 1,137,113,834.28  977,129,696.51    

   สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 12 23,714,452.54       28,103,660.24      

   สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�น 1,019,041.59         1,019,041.59         

   รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,323,473,935.34  1,169,959,213.77 

รวมสินทรัพย์ 2,596,688,271.54  2,427,290,400.66 

                          

บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จาํกัด (มหาชน)

ณ วันที% 30 กันยายน พ.ศ. 2556

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี �

งบแสดงฐานะการเงนิ



(หน่วย : บาท)

2556 2555

 หนี .สินและส่วนของเจ้าของ

หนี .สินหมุนเวียน หมายเหตุ

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน 13 100,000,000.00     -

   เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น 14 640,921,304.39     658,736,116.48    

   เจ้าหนี �ซื �อสินทรัพย์ 21,295,790.90       39,717,978.66      

   เจ้าหนี �เช่าซื �อสินทรัพย์ที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 15 6,770,521.24         6,386,231.10         

   เงินกู้ ยืมระยะยาวที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 16 75,000,000.00       56,250,000.00      

   หนี �สินหมนุเวียนอื�น 6,864,287.98         6,667,333.66         

   รวมหนี �สินหมนุเวียน 850,851,904.51     767,757,659.90    

หนี .สินไม่หมุนเวียน

   เจ้าหนี �เช่าซื �อสินทรัพย์ 15 4,811,266.20         8,495,690.78         

   เงินกู้ ยืมระยะยาว 16 18,750,000.00       52,250,000.00      

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 17 32,158,236.00       21,032,134.16      

   ประมาณการหนี �สิน 18 18,077,142.75       18,572,258.10      

   หนี �สินไมห่มนุเวียนอื�น 66,856.07              98,456.07              

   รวมหนี �สินไมห่มนุเวียน 73,863,501.02       100,448,539.11    

รวมหนี .สิน 924,715,405.53    868,206,199.01    

ณ วันที% 30 กันยายน พ.ศ. 2556

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี �

บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



(หน่วย : บาท)

2556 2555

 หนี .สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ หมายเหตุ

   ทนุเรือนหุ้น 19

      ทนุจดทะเบียน 

          หุ้นสามญั 268,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 268,500,000.00     268,500,000.00    

      ทนุที�ออกและเรียกชําระแล้ว

          หุ้นสามญั 259,800,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท 259,800,000.00     259,800,000.00    

    สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 464,870,184.55     464,870,184.55    

    กําไรสะสม

        จดัสรรแล้ว

            ทนุสํารองตามกฎหมาย 20 26,850,000.00       26,850,000.00      

        ยงัไมไ่ด้จดัสรร 926,684,440.46     807,564,017.10    

องค์ประกอบอื�นของสว่นของเจ้าของ (6,231,759.00)        -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,671,972,866.01  1,559,084,201.65 

รวมหนี .สินและส่วนของเจ้าของ 2,596,688,271.54  2,427,290,400.66 

บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี �

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที% 30 กันยายน พ.ศ. 2556



(หน่วย : บาท)

วันที� 30 กันยายน

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

รายได้ หมายเหตุ

รายได้จากการขาย 3,655,872,053.81   2,354,725,048.75   

รายได้อื�น 77,575,102.97        25,982,805.64        

รวมรายได้ 29 3,733,447,156.78  2,380,707,854.39   

ค่าใช้จ่าย 22

ต้นทนุขาย 2,895,085,119.90   1,951,381,982.69   

คา่ใช้จา่ยในการขาย 109,292,016.41      65,950,075.16        

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 288,518,923.28      154,844,705.49      

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 24 86,025,701.92        44,744,082.75        

รวมค่าใช้จ่าย 3,378,921,761.51  2,216,920,846.09   

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 354,525,395.27      163,787,008.30      

ต้นทนุทางการเงิน (11,081,640.07)      (1,008,401.67)         

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 343,443,755.20      162,778,606.63      

ภาษีเงินได้ 23 (16,483,331.84)      (8,607,311.41)         

กําไรสําหรับงวด 326,960,423.36      154,171,295.22      

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื5น

      กําไร(ขาดทนุ)จากการเปลี�ยนแปลงประมาณการ

               ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (6,231,759.00)        -

รวมกําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอื�น (6,231,759.00)        -
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 320,728,664.36     154,171,295.22     

กาํไรต่อหุ้น

  กําไรตอ่หุ้นขั ;นพื ;นฐาน 1.23                   0.59                    

  จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ ;าหนกัที�ใช้คํานวณ(หุ้น) 259,800,000           259,800,000           

บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จาํกัด (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับปีสิ 8นสุดวันที5 30 กันยายน พ.ศ. 2556

สาํหรับงวดตั �งแต่วันที�

1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถงึ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี ;



(หน่วย : บาท)
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า องค์ประกอบอื�น รวม

ที�ออกและ หุ้นสามัญ จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ

เรียกชําระแล้ว ทุนสํารอง กําไร(ขาดทุน)

ตามกฎหมาย

ประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์
ประกันภยั

หมายเหตุ

ยอดคงเหลอืต้นงวด วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555 259,800,000.00   464,870,184.55   26,850,000.00    783,292,721.88    - 1,534,812,906.43   

กําไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 154,171,295.22    - 154,171,295.22      

เงินปันผลจ่าย 21 - - - (129,900,000.00)   - (129,900,000.00)     

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2555 259,800,000.00   464,870,184.55   26,850,000.00   807,564,017.10   - 1,559,084,201.65  

ยอดคงเหลอืต้นงวด วนัที� 1 ตลุาคม พ.ศ. 2555 259,800,000.00   464,870,184.55   26,850,000.00    807,564,017.10    - 1,559,084,201.65   

กําไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 326,960,423.36    (6,231,759.00)   320,728,664.36      

เงินปันผลจ่าย 21 - - - (207,840,000.00)   - (207,840,000.00)     

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2556 259,800,000.00   464,870,184.55   26,850,000.00   926,684,440.46   (6,231,759.00)  1,671,972,866.01  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินถือเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี 7

บริษัท  ไทยสตลีเคเบิล จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ =นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2556

จากการเปลี�ยนแปลง

กําไรสะสม



(หน่วย : บาท)

สําหรับงวดตั �งแต่วันที�

1 มกราคม พ.ศ. 2555

วันที� 30 กันยายน

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

    กําไรกอ่นภาษีเงินได้ 343,443,755.20   162,778,606.63   

    รายการปรับปรุงเพื$อกระทบยอดกําไรสทุธิเป็นเงินสดจาก

        กิจกรรมดําเนินงาน

            คา่เสื$อมราคาสินทรัพย์ 100,022,489.17   69,463,580.01     

            คา่เสื$อมราคาอสงัหาริมทรัพย์เพื$อการลงทนุ 2,080,208.50       1,895,001.11       

            ตดัจําหนา่ยสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 9,046,906.70       5,216,384.68       

            หนี 3สงสยัจะสญู 39,277,341.30     -

            (กําไร)ขาดทนุจากการจําหนา่ยสินทรัพย์ (10,273,606.42)    (1,744,802.62)      

            ขาดทนุจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร 62,670.57            317,204.14          

            ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,383,422.84       1,418,703.00       

            ประมาณการหนี 3สิน 11,457,911.23     5,347,330.47       

            (กําไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี$ยนที$ยงัไม่เกิดขึ 3น (370,232.29)         (762,114.84)         

            ดอกเบี 3ยรับ (796,921.24)         (173,360.79)         

            คา่ใช้จ่ายดอกเบี 3ย 9,702,923.17       1,008,401.67       

510,036,868.73   244,764,933.46   

            (เพิ$มขึ 3น)ลดลงในลกูหนี 3การค้าและลกูหนี 3อื$น 15,010,905.49     (424,973,155.92) 

            (เพิ$มขึ 3น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ 961,086.62          98,814,988.85     

            (เพิ$มขึ 3น)ลดลงในสินทรัพย์หมนุเวียนอื$น 1,052,421.58       1,737,775.35       

            (เพิ$มขึ 3น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื$น - (279,800.00)         

             เพิ$มขึ 3น(ลดลง)ในเจ้าหนี 3การค้าและเจ้าหนี 3อื$น 68,519,213.14     261,711,605.98   

             เพิ$มขึ 3น(ลดลง)ในคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย (99,387,059.71)    75,140,146.54     

             เพิ$มขึ 3น(ลดลง)ในหนี 3สินหมนุเวียนอื$น 196,954.32          (14,842,778.31)    

             เพิ$มขึ 3น(ลดลง)ในประมาณการหนี 3สิน (11,953,026.58)    (1,907,049.51)      

             เพิ$มขึ 3น(ลดลง)ในภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,489,080.00)      (2,148,605.00)      

             เพิ$มขึ 3น(ลดลง)ในหนี 3สินไม่หมนุเวียนอื$น (31,600.00)           (8,153,635.62)      

    เงินสดรับจากการดําเนินงาน 482,916,683.59   229,864,425.82   

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จาํกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2556
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(หน่วย : บาท)

สําหรับงวดตั �งแต่วันที�

1 มกราคม พ.ศ. 2555

วันที� 30 กันยายน

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

    เงินสดรับดอกเบี 3ย 796,921.24          624,552.95          

    เงินสดจ่ายดอกเบี 3ย (9,702,923.17)      (1,008,401.67)      

    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (3,244,876.12)      (11,463,110.62)    

            เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 470,765,805.54  218,017,466.48  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

    (เพิ$มขึ 3น)ลดลงในเงินลงทนุชั$วคราว (2,067.71)             112,685,098.81   

    เงินสดจ่ายเพื$อซื 3อสินทรัพย์ถาวร (286,809,530.54) (256,319,206.38) 

    เงินสดจ่ายเพื$อซื 3อสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (4,657,699.00)      (10,759,746.00)    

    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 22,452,701.69     5,436,441.14       

         เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (269,016,595.56) (148,957,412.43) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

    เพิ$มขึ 3น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน - (745,181.60)         

    เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 41,500,000.00     108,500,000.00   

    เงินสดจ่ายเงินกู้ ยืมระยะยาว (56,250,000.00)    -

    เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสั 3น 100,000,000.00   -

    เงินสดจ่ายเจ้าหนี 3เช่าซื 3อสินทรัพย์ (7,161,184.47)      (4,065,070.22)      

    เงินสดจ่ายเงินปันผล (207,831,022.20) (129,905,527.50) 

         เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (129,742,206.67) (26,215,779.32)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ �น(ลดลง)สุทธิ 72,007,003.31    42,844,274.73    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 140,999,571.93   98,155,297.20     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ �นงวด 213,006,575.24  140,999,571.93  

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จาํกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2556
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สาํหรับปีสิ  นสุดวันที" 30 กันยายน พ.ศ. 2556  
 

1.  การดาํเนินงานของบริษัท 
  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทที จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยมีสํานกังานใหญ่ตั +งอยู่เลขที  700/737 หมู่ที  1 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง จงัหวดั
ชลบุรี ประเทศไทย เพื อประกอบธุรกิจ ผลิตสายเบรก สายไมล์ สายคนัเร่ง สายคลัช และเครื องอะไหล่
อปุกรณ์ของรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ทกุชนิด  

 

2.  เกณฑ์การจัดทาํและการนําเสนองบการเงนิ 
งบการเงินได้จัดทําขึ +นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีที รับรอง

ทั วไปในประเทศไทย โดยกําหนดรูปแบบการนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที  1 
(ปรับปรุง 2552) เรื อง “การนําเสนองบการเงิน” และได้จดัทําขึ +นตามประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการค้า
ลงวนัที  28 กนัยายน พ.ศ. 2554 เรื องกําหนดรายการยอ่ที ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554  

งบการเงินนี +ได้จดัทําขึ +นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเว้นตามที ได้เปิดเผยในนโยบายการบญัชี 

 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที"ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ที"ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศที เกี ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที มีผลบงัคบัใช้สําหรับ

งบการเงินที มีรอบระยะเวลาบญัชีที เริ มในหรือหลังวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 2559 เป็นต้นไป 
ดงัตอ่ไปนี + 

  วันที"มีผลบังคับใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที  8 สว่นงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2556 
มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที  20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล

เกี ยวกบัความช่วยเหลอืจากรัฐบาล 
1 มกราคม 2556 

ฉบบัที  21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงของอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ตา่งประเทศ 

1 มกราคม 2556 

ฉบบัที  12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2557 
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  วันที"มีผลบังคับใช้ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที  10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที ไม่มีความเกี ยวข้องอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดําเนินงาน 
1 มกราคม 2556 

ฉบบัที  21 ภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์ที ไมไ่ด้คิดคา่เสื อมราคาที 
ตีราคาใหม ่

1 มกราคม 2556 

ฉบบัที  25 ภาษีเงินได้-การเปลี ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้
ถือหุ้น 

1 มกราคม 2556 

ฉบบัที  15 สญัญาเช่าดําเนินงาน-สิ งจงูใจที ให้แก่ผู้ เช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที  29 การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที  27 การประเมินเนื +อหาสญัญาเชา่ที ทําขึ +นตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที  32 สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน-ต้นทนุเว็บไซต์ 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที  4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที  1 การเปลี ยนแปลงในหนี +สินที เกิดขึ +นจากการรื +อถอน การบูรณะและ

หนี +สนิที มีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที  4 การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม ่ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที  5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื +อถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดล้อม 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที  7 การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัชีฉบบัที  29 1 มกราคม 2557 
 เรื อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง  
ฉบบัที  10 งบการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที  12 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที  13 โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที  17 การจ่ายสนิทรัพย์ที ไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที  18 การโอนสนิทรัพย์จากลกูค้า 1 มกราคม 2557 

  

 ฝ่ายบริหารของบริษัทคาดวา่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที เกี ยวข้องกบับริษัทมาเริ ม
ถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทเมื อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบงัคับใช้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่
ระหวา่งการประเมินผลกระทบตอ่งบการเงินในปีที เริ มใช้มาตรฐานดงักลา่ว 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที"สาํคัญ 
4.1 บริษัทบันทึกรับรู้รายได้จากการขายเมื อมีการส่งมอบสินค้าและกรรมสิทธิN ส่วนรายได้อื นและ        

คา่ใช้จา่ยบนัทกึตามเกณฑ์คงค้าง   
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงิน ไม่รวมเงิน

ฝากซึ งมีกําหนดรับคืนเกินกวา่ 3 เดือน และเงินฝากสถาบนัการเงินที มีภาระผกูพนั 
4.3 ลกูหนี +การค้าแสดงมลูคา่สทุธิที คาดว่าจะได้รับ บริษัทบนัทึกคา่เผื อหนี +สงสยัจะสญูจากจํานวนเงินที 

คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้จากประสบการณ์ในอดีต สภาวะเศรษฐกิจและความสามารถในการ
ชําระหนี +ของลกูหนี + 

4.4 สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุน ซึ งคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี ยถ่วงนํ +าหนกัหรือมูลค่าสุทธิที จะได้รับ
แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ ากว่า มูลค่าสุทธิที จะได้รับประมาณการจากราคาขายที คาดว่าจะขายได้
ตามปกติธุรกิจหกัด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั +นให้เสร็จและต้นทนุที จําเป็นต้องจ่าย 
เพื อให้ขายสินค้านั +นได้ 

      4.5 เงินลงทนุ 
4.5.1 เงินฝากประจําแสดงตามราคาทนุ 
4.5.2 เงินลงทุนในตราสารหนี +ที จะครบกําหนดชําระในหนึ งปีและที จะถือจนครบกําหนดแสดง      

มลูคา่ตามวิธีราคาทุนตดัจําหน่าย บริษัทตดับญัชีส่วนเกิน/ส่วนตํ ากว่ามูลคา่ตราสารหนี +ตาม
อตัราดอกเบี +ยที แท้จริง ซึ งจํานวนที ตดัจําหนา่ยนี +จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบี +ยรับ 

4.5.3 เงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนในตราสารทนุที ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด บริษัทจดั
ประเภทเป็นเงินลงทนุทั วไป แสดงด้วยราคาทนุสทุธิหกัด้วยการด้อยคา่ (ถ้ามี) 

4.6 ที ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผื อ         
การด้อยค่า (ถ้ามี)และดอกเบี +ยของเงินกู้ ยืมเพื อก่อสร้างอาคารโรงงาน ซึ งเกิดขึ +นในระหว่างการ
ก่อสร้างเป็นส่วนหนึ งของอาคารโรงงานจนกว่าอาคารโรงงานนั +นจะอยู่ในสภาพพร้อมที จะใช้งาน         
คา่เสื อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดงันี + 

สว่นปรับปรุงที ดิน 20 ปี 
อาคารและสิ งปลกูสร้าง 40 ปี 
สว่นปรับปรุงอาคาร 20 ปี 
เครื องจกัรและอปุกรณ์ 5, 10 ปี 
เครื องมือเครื องใช้ 5, 10 ปี 
แมพิ่มพ์ 5, 10 ปี 
เครื องใช้สาํนกังาน 3, 5, 10 ปี 
เครื องตกแตง่และตดิตั +ง 5, 10 ปี 
ยานพาหนะ 10 ปี 
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4.7 อสงัหาริมทรัพย์เพื อการลงทนุ 
ที ดินแสดงในราคาทุน อาคารแสดงในราคาทุนหลงัหกัค่าเสื อมราคาสะสมและค่าเผื อการด้อยค่า 
(ถ้ามี) ค่าเสื อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน โดยประมาณของอสงัหาริมทรัพย์
เพื อการลงทนุ ดงันี + 

สว่นปรับปรุงที ดิน 20 ปี 
อาคารและสิ งปลกูสร้าง 40 ปี 
สว่นปรับปรุงอาคาร 20 ปี 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและค่าเผื อการด้อยค่า(ถ้ามี) 
คา่ตดัจําหนา่ยรับรู้เป็นคา่ใช้จา่ยในงบกําไรขาดทนุตามอายกุารใช้ประโยชน์ ดงันี + 

คา่ลิขสิทธิNโปรแกรมซอฟท์แวร์ 10 ปี 
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 3 ปี 

4.9 สญัญาเชา่ 
4.9.1 สญัญาเชา่การเงิน 

สัญญาเช่าซึ งได้โอนผลประโยชน์และความเสี ยงในกรรมสิทธิNของสินทรัพย์ส่วนใหญ่      
ให้แก่บริษัท และบริษัทมีความตั +งใจที จะซื +อสินทรัพย์เหล่านี +เมื อสิ +นสดุอายสุญัญาเช่า จะ
บนัทกึเป็นสญัญาเชา่การเงิน โดยเมื อเริ มต้นทําสญัญาเช่าการเงิน ต้นทนุของสินทรัพย์จะ
บนัทึกพร้อมกับการบนัทึกหนี +สินที เกิดจากการจ่ายค่าเช่าในอนาคต โดยไม่รวมส่วนของ
ดอกเบี +ยซึ งเป็นต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางการเงินนี +บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายของงวดปี
ปัจจบุนัตามสดัสว่นของยอดคงเหลือของหนี +สิน 

4.9.2 สญัญาเชา่ดําเนินงาน 
สญัญาเช่าสินทรัพย์ซึ งมีความเสี ยงและผลประโยชน์ในกรรมสิทธิNของสินทรัพย์เป็นของ  
ผู้ให้เชา่จะบนัทึกบญัชี โดยถือเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน คา่เช่าที เกิดจากสญัญาดงักล่าว
จะบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยในงบกําไรขาดทนุ 

4.10 ผลประโยชน์พนกังาน 
4.10.1  ผลประโยชน์ระยะสั +น 

-  กองทนุสํารองเลี +ยงชีพ 
บริษัทจัดให้มีกองทุนสํารองเลี +ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี +ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามข้อบงัคบัของกองทุน บริษัทและพนักงานจะจ่ายเงิน
สมทบและเงินสะสมเข้ากองทุน และบริษัทบนัทึกการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารอง
เลี +ยงชีพตามรอบระยะเวลาบญัชีที เกิดขึ +นเป็นคา่ใช้จา่ยในงบกําไรขาดทนุ 

- กองทนุทดแทน 
บริษัทบนัทกึการจา่ยเงินสมทบเข้ากองทนุทดแทนตามรอบระยะเวลาบญัชีที เกิดขึ +นเป็น
คา่ใช้จา่ยในงบกําไรขาดทนุ 
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4.10.2  ผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 

 บริษัทจดัให้มีผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานเพื อจ่ายให้แก่พนกังานตามกฎหมาย
แรงงานของประเทศไทย หนี +สินผลประโยชน์พนกังานคํานวณโดยใช้เทคนิคการประมาณ
การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial Technique) โดยผู้ เชี ยวชาญอิสระ ซึ งเป็น
ประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและ
คํานวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี +ยของพันธบัตรรัฐบาลที มีกําหนดเวลาใกล้เคียงกับ
ระยะเวลาของหนี +สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที คาดว่าจะต้องจ่ายใน
อนาคตนั +นประมาณการจากเงินเดือนพนกังานอตัราการเพิ มขึ +นของเงินเดือน อัตราการ
ลาออก อายงุานและปัจจยัอื น กําไรหรือขาดทนุจากการเปลี ยนแปลงประมาณการจะรับรู้
เป็นกําไรหรือขาดทุนในบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นภายใต้งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที เกิดรายการนั +น ทั +งนี +ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับผลประโยชน์
พนกังานจะบนัทึกในส่วนของกําไรขาดทุน เพื อกระจายต้นทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลา
ของการจ้างงาน 

4.11 บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ที ต้องชําระเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามอัตราภาษี             
ที ประกาศใช้ ณ วนัที ในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.12 เงินตราตา่งประเทศใช้อตัราแลกเปลี ยนดงันี + 
-   รายการที เกิดขึ +นระหวา่งปี แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี ยน ณ วนัที เกิดรายการ 
-   สินทรัพย์และหนี +สิน ณ วนัสิ +นปี แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี ยนตามประกาศของ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย ณ วนัที ในงบแสดงฐานะการเงิน 
-   กําไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี ยนบนัทึกรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 
4.13 กําไรต่อหุ้นขั +นพื +นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิประจํางวดของแต่ละงวด ด้วยจํานวนหุ้ น

สามญัถวัเฉลี ยถ่วงนํ +าหนกัที ออก ณ วนัสิ +นงวดของแตล่ะงวด 
4.14 ประมาณการหนี +สิน 
  ประมาณการหนี +สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเมื อบริษัทมีภาระหนี +สินที เกิดขึ +น ซึ งเกิดจาก

เหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที จะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจเพื อจ่าย
ชําระภาระผกูพนัดงักล่าว โดยสามารถประมาณมลูคา่ภาระผูกพนัได้อย่างน่าเชื อถือ บริษัทมีการ
ประมาณการหนี +สินจากการรับประกนัคณุภาพสินค้าโดยพิจารณาจากข้อมลูสถิติการเรียกเก็บเงิน
ชดเชยคา่สินค้าในอดีต 
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4.15 การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีที สําคญั 
 ในการจดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีที รับรองทั วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุยพินิจและการ

ประมาณการและข้อสมมติฐานเกี ยวกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี +สินที ไม่มีแหล่ง    
อ้างอิงใดที ชดัเจน การประมาณการและสมมติฐานที เกี ยวข้องขึ +นอยู่กบัประสบการณ์ในอดีตและ
ปัจจยัอื นที เกี ยวข้องกบัสภาวะเศรษฐกิจที เป็นอยู่ในปัจจุบนัที บริษัทพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมใน
สถานการณ์ปัจจบุนั ผลที เกิดขึ +นจริงอาจแตกตา่งไปจากจํานวนที ประมาณการไว้ ทั +งนี +ฝ่ายบริหาร
ต้องใช้ดลุยพินิจและการประมาณการในส่วนที เป็นสาระสําคญั ซึ งมีผลกระทบตอ่จํานวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน ดงันี + 
4.15.1 อายกุารใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ 
 บริษัทได้สอบทานอายุการใช้งานโดยประมาณของอาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ +นรอบ

ระยะเวลาบญัชีของแตล่ะงวด 
4.15.2 การด้อยคา่สินทรัพย์ 
 สินทรัพย์คงเหลือตามบญัชีของบริษัทมีการทบทวน ณ ทกุวนัที ในงบแสดงฐานะการเงินว่า

มีข้อบง่ชี +เรื องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที มีข้อบง่ชี +บริษัทจะทําการประมาณมูลค่าที คาด
วา่จะได้รับคืน 

4.15.3 คา่เผื อการด้อยคา่สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
 สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนประกอบด้วยโปรแกรมซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ บริษัทจะทําการทดสอบ

การด้อยค่าทุกปี โดยใช้วิธีประมาณมูลค่ายุติธรรมจากการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดที คาดวา่จะได้รับ  

4.15.4 มลูคา่ยตุธิรรมของเครื องมือทางการเงิน 
 ในการประเมินมูลค่ายตุิธรรมของเครื องมือทางการเงินที ไม่มีการซื +อขายในตลาดและไม่

สามารถหาราคาได้ในตลาดซื +อขายคล่อง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณ     
มลูคา่ยตุิธรรมของเครื องมือทางการเงินดงักล่าว โดยคํานวณตามหลกัเกณฑ์การประเมิน
มูลค่าที เป็นที ยอมรับกันทั วไป ซึ งตวัแปรที ใช้ในการคํานวณมาจากการเทียบเคียงกับตวั
แปรที มีอยูใ่นตลาด โดยคํานงึถึงสภาพคลอ่งและข้อมลูความสมัพนัธ์และการเปลี ยนแปลง
ของมลูคา่ของเครื องมือทางการเงินในระยะยาว 
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5.  ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ"มเตมิ 
ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทซื +อเครื องคอมพิวเตอร์จํานวน 3.86 ล้านบาท โดยทําสญัญาเช่าซื +อจํานวน 

4.63 ล้านบาท และมีเจ้าหนี +ซื +อสินทรัพย์จํานวน 21.29 ล้านบาท ซึ งรายการดงักล่าวไม่เกี ยวข้องกับ
กระแสเงินสดในกิจกรรมลงทนุและกิจกรรมจดัหาเงิน 

 ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทซื +อเครื องคอมพิวเตอร์จํานวน 9.32 ล้านบาท โดยทําสญัญาเช่าซื +อจํานวน 11 
ล้านบาท และมีเจ้าหนี +ซื +อสินทรัพย์จํานวน 39.72 ล้านบาท ซึ งรายการดงักล่าวไม่เกี ยวข้องกบักระแสเงิน
สดในกิจกรรมลงทนุและกิจกรรมจดัหาเงิน 
  

6.  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
        เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

   (หน่วย : บาท) 

 2556  2555 
    

เงินสด 330,705.00  336,013.50 
เงินฝากออมทรัพย์ 125,986,679.75  113,626,666.65 
เงินฝากกระแสรายวนั 86,689,190.49  27,036,891.78 
        รวม 213,006,575.24  140,999,571.93 

 
7.  เงนิลงทุนชั"วคราว 

 ณ วนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 บริษัทได้ลงทนุในเงินฝากประจํา 3 เดือน และ 6 เดือน 
จํานวนเงิน 0.099 ล้านบาท และ 0.097 ล้านบาท ตามลําดบั อตัราดอกเบี +ยร้อยละ 1.87-3.00 ตอ่ปี ของ
แตล่ะปี 
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8.  ลูกหนี  การค้าและลูกหนี  อื"น 
ลกูหนี +การค้าและลกูหนี +อื น ณ วนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 ประกอบด้วย          

(หน่วย : บาท) 

 2556  2555 

ลกูหนี +การค้า    
ลกูหนี +การค้า - กิจการที เกี ยวข้องกนั 29,882,166.78  31,667,486.47 
ลกูหนี +การค้า - กิจการอื น 570,233,905.76  631,278,128.42 

         รวม 600,116,072.54  662,945,614.89 
หกั คา่เผื อหนี +สงสยัจะสญู (12,361,327.60)  - 

         รวมลกูหนี +การค้า  587,754,744.94  662,945,614.89 
ลกูหนี +อื น    

ลกูหนี +อื น – กิจการที เกี ยวข้องกนั   139,780.11  - 
ลกูหนี +อื น – กิจการอื น 54,425,263.92  302,396.31 
คา่เบี +ยประกนัภยัจ่ายลว่งหน้า 1,607,862.99  789,405.29 
คา่สมาชิกจ่ายลว่งหน้า 35,253.92  42,781.09 
คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้าอื น   3,577,134.03  10,656,242.14 

         รวม  59,785,294.97  11,790,824.83 
หกั คา่เผื อหนี +สงสยัจะสญู  (26,916,013.70)  - 

         รวมลกูหนี +อื น   32,869,281.27  11,790,824.83 
         รวมลกูหนี +การค้าและลกูหนี +อื น 620,624,026.21  674,736,439.72 

 

ลกูหนี +การค้า สามารถแยกตามอายหุนี +ที ค้างชําระได้ดงันี + 
(หน่วย : บาท) 

 2556  2555 
    

0 - 3 เดือน 587,238,547.76  643,983,248.96 
3 - 6 เดือน 116,012.58  12,710,068.94 
6 -12 เดือน -  6,252,296.99 
มากกวา่ 12 เดือนขึ +นไป 12,761,512.20  - 
         รวม 600,116,072.54  662,945,614.89 
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9. สินค้าคงเหลือ 
         สินค้าคงเหลือ  ณ วนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

   (หน่วย : บาท) 
 2556  2555 
    

สินค้าสําเร็จรูป 82,185,729.18  84,916,975.35 
ชิ +นสว่นประกอบสินค้าสําเร็จรูป 42,340,893.53  45,157,549.30 
วตัถดุบิ 255,803,636.49  237,904,326.07 
วตัถดุบิระหวา่งทาง 33,871,045.79  47,183,540.89 
           รวม 414,201,304.99  415,162,391.61 

 

 มลูคา่ของสินค้าคงเหลือที บนัทึกเป็นคา่ใช้จ่ายในงบการเงิน สําหรับปีสิ +นสดุวนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 
2556 และสําหรับงวดตั +งแต่วันที  1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที  30 กันยายน พ.ศ. 2555 จํานวน 
2,895.08 ล้านบาท และจํานวน 1,951.38 ล้านบาท ตามลําดบั 

 
10. อสังหาริมทรัพย์เพื"อการลงทุน - สุทธิ 
      อสงัหาริมทรัพย์เพื อการลงทนุ มีรายการเคลื อนไหวดงันี + 

  (หน่วย : บาท) 
 ยอดคงเหลือ ณ วันที" ซื  อหรือได้มา  ขายหรือ ยอดคงเหลือ ณ วันที" 

 30 กันยายน พ.ศ. 2555   ตัดจําหน่าย 30 กันยายน พ.ศ. 2556 
ราคาทุน        

ที ดนิและสว่นปรับปรุง                  93,510,200.01  -  -  93,510,200.01 
อาคารและสิ งปลกูสร้าง 137,611,595.37  -  -  137,611,595.37 
สว่นปรับปรุงอาคาร 24,265,323.14  -  -  24,265,323.14 

          รวมราคาทนุ       255,387,118.52  -  -  255,387,118.52 
ค่าเสื"อมราคาสะสม        

สว่นปรับปรุง                  (3,928,767.44)  (147,413.57)  -  (4,076,181.01) 
อาคารและสิ งปลกูสร้าง (95,977,326.01)  (1,198,872.99)  -  (97,176,199.00) 
สว่นปรับปรุงอาคาร (17,478,209.64)  (733,921.94)  -  (18,212,131.58) 

          รวมคา่เสื อมราคาสะสม       (117,384,303.09)  (2,080,208.50)  -  (119,464,511.59) 
อสงัหาริมทรัพย์เพื อการลงทนุ-สทุธิ          138,002,815.43  (2,080,208.50)  -  135,922,606.93 
        

คา่เสื อมราคาประจํางวด 1,895,001.11      2,080,208.50 
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  (หน่วย : บาท) 
 ยอดคงเหลือ ณ วันที" ซื  อหรือได้มา  ขายหรือ ยอดคงเหลือ ณ วันที" 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554   ตัดจําหน่าย 30 กันยายน พ.ศ. 2555 
ราคาทุน        

ที ดนิและสว่นปรับปรุง                  93,510,200.01  -  -  93,510,200.01 
อาคารและสิ งปลกูสร้าง 137,611,595.37  -  -  137,611,595.37 
สว่นปรับปรุงอาคาร 24,265,323.14  -  -  24,265,323.14 

          รวมราคาทนุ       255,387,118.52  -  -  255,387,118.52 
ค่าเสื"อมราคาสะสม     -   

สว่นปรับปรุง                  (3,793,688.27)  (135,079.17)  -  (3,928,767.44) 
อาคารและสิ งปลกูสร้าง (94,846,748.02)  (1,130,577.99)  -  (95,977,326.01) 
สว่นปรับปรุงอาคาร (16,848,865.69)  (629,343.95)  -  (17,478,209.64) 

          รวมคา่เสื อมราคาสะสม       (115,489,301.98)  (1,895,001.11)  -  (117,384,303.09) 
อสงัหาริมทรัพย์เพื อการลงทนุ-สทุธิ          139,897,816.54  (1,895,001.11)  -  138,002,815.43 
        

คา่เสื อมราคาประจํางวด 7,914,454.54      1,895,001.11 
 

  อสงัหาริมทรัพย์เพื อการลงทุน ประกอบด้วย ที ดินและอาคารของสถานประกอบการเดิมที ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ ซึ งแสดงในราคาทนุหกัคา่เสื อมราคาสะสม มลูคา่ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื อการลงทนุ 
ณ วนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 จํานวน 326.50 ล้านบาท ของแตล่ะปี 
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11. ที"ดนิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 
        ที ดนิ อาคารและอปุกรณ์ มีรายการเคลื อนไหว ดงันี + 

   (หน่วย : บาท) 
 ยอดคงเหลือ ณ วันที" ซื  อหรือได้มา  ขายหรือ อื"นๆ ยอดคงเหลือ ณ วันที" 

 30 กันยายน พ.ศ. 2555   ตัดจาํหน่าย  30 กันยายน พ.ศ. 2556 
          

ราคาทุน          
ที ดินและสว่นปรับปรุงที ดิน   140,922,008.98  -  -  -  140,922,008.98 
อาคารโรงงาน 263,095,198.58  -  -  175,160,904.81  438,256,103.39 
อาคารสํานกังาน 81,150,153.42  -  -  -  81,150,153.42 
สว่นปรับปรุงอาคาร 18,355,701.44  16,726,960.00  -  2,855,500.00  37,938,161.44 
เครื องจกัรและอปุกรณ์ 667,430,044.91  67,179,001.13  (4,795,201.48)  20,589,618.35  750,403,462.91 
เครื องมือเครื องใช้ 89,609,299.18  6,249,551.20  (252,464.68)  (6,169,947.32)  89,436,438.38 
แมพิ่มพ์ 83,523,437.20  46,798,645.98  (13,729,300.00)  8,453,662.89  125,046,446.07 
เครื องใช้สํานกังาน 72,829,204.85  11,459,745.78  (713,903.07)  2,324,096.31  85,899,143.87 
เครื องใช้สํานกังานตามสญัญาเช่าการเงิน 12,522,939.00  2,946,040.00  (43,800.00)  -  15,425,179.00 
เครื องตกแต่งและติดตั +ง 6,120,788.88  93,523.00  -  (6,214,311.88)  - 
ยานพาหนะ 31,349,000.00  -  -  -  31,349,000.00 
สินทรัพย์ระหวา่งติดตั +ง 24,855,043.05  77,975,191.20  -  (22,156,618.35)  80,673,615.90 
อาคารโรงงานระหวา่งก่อสร้าง   125,609,649.24  49,233,255.57  -  (174,842,904.81)  - 
สินทรัพย์ระหวา่งทาง 6,436,521.08  29,427,674.05  -  (35,864,195.13)  - 

             รวมราคาทนุ                1,623,808,989.81  308,089,587.91  (19,534,669.23)  (35,864,195.13)  1,876,499,713.36 
ค่าเสื"อมราคาสะสม          

สว่นปรับปรุงที ดิน   (14,999.00)  (6,495.52)  -  -  (21,494.52) 
อาคารโรงงาน  (75,583,687.96)  (7,154,256.15)  -  -  (82,737,944.11) 
อาคารสํานกังาน (23,312,524.70)  (1,688,626.24)  -  -  (25,001,150.94) 
สว่นปรับปรุงอาคาร (3,320,721.79)  (1,315,959.70)  -  (1,936,387.14)  (6,573,068.63) 
เครื องจกัรและอปุกรณ์ (378,956,748.70)  (49,714,044.34)  4,795,194.48  -  (423,875,598.56) 
เครื องมือเครื องใช้ (61,132,900.11)  (9,394,566.45)  219,111.48  6,856,743.54  (63,451,611.54) 
แมพิ่มพ์ (35,041,252.95)  (14,642,860.73)  1,614,125.95  (8,320,626.92)  (56,390,614.65) 
เครื องใช้สํานกังาน (39,285,943.19)  (10,842,020.05)  648,424.22  (467,293.03)  (49,946,832.05) 
เครื องใช้สํานกังานตามสญัญาเช่าการเงิน (7,115,974.52)  (1,484,142.52)  39,047.26  -  (8,561,069.78) 
เครื องตกแต่งและติดตั +ง (3,220,787.16)  (646,776.39)  -  3,867,563.55  - 
ยานพาหนะ      (19,693,753.22)  (3,132,741.08)  -  -  (22,826,494.30) 

             รวมค่าเสื อมราคาสะสม               (646,679,293.30)  (100,022,489.17)  7,315,903.39  -  (739,385,879.08) 

ที ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ          977,129,696.51  208,067,098.74  (12,218,765.84)  (35,864,195.13)  1,137,113,834.28 
        

ค่าเสื อมราคาของสินทรัพย์ประจํางวด 69,463,580.01      100,022,489.17 
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   (หน่วย : บาท) 
 ยอดคงเหลือ ณ วันที" ซื  อหรือได้มา  ขายหรือ อื"นๆ ยอดคงเหลือ ณ วันที" 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554   ตัดจาํหน่าย  30 กันยายน พ.ศ. 2555 
          

ราคาทุน          
ที ดินและสว่นปรับปรุงที ดิน   140,922,008.98  -  -  -  140,922,008.98 
อาคารโรงงาน 263,095,198.58  -  -  -  263,095,198.58 
อาคารสํานกังาน 81,150,153.42  -  -  -  81,150,153.42 
สว่นปรับปรุงอาคาร 16,580,201.44  869,000.00  -  906,500.00  18,355,701.44 
เครื องจกัรและอปุกรณ์ 545,104,883.71  80,320,413.67  (3,610,759.39)  45,615,506.92  667,430,044.91 
เครื องมือเครื องใช้ 83,301,041.76  7,304,376.64  (4,848,064.37)  3,851,945.15  89,609,299.18 
แมพิ่มพ์ 68,580,208.96  24,074,360.43  (9,131,132.19)  -  83,523,437.20 
เครื องใช้สํานกังาน 70,677,892.88  4,864,619.75  (4,877,213.53)  2,163,905.75  72,829,204.85 
เครื องใช้สํานกังานตามสญัญาเช่าการเงิน 11,091,100.00  3,428,729.00  (2,200.00)  (1,994,690.00)  12,522,939.00 
เครื องตกแต่งและติดตั +ง 6,026,728.88  -  (18,040.00)  112,100.00  6,120,788.88 
ยานพาหนะ 35,849,000.00  -  (4,500,000.00)  -  31,349,000.00 
สินทรัพย์ระหวา่งติดตั +ง 42,515,783.57  32,994,527.30  -  (50,655,267.82)  24,855,043.05 
เครื องจกัรระหวา่งทาง -  6,436,521.08  -  -  6,436,521.08 
อาคารโรงงานระหวา่งก่อสร้าง   -  125,609,649.24  -  -  125,609,649.24 

             รวมราคาทนุ                1,364,894,202.18  285,902,197.11  (26,987,409.48)  -  1,623,808,989.81 
ค่าเสื"อมราคาสะสม          

สว่นปรับปรุงที ดิน   (10,132.88)  (4,866.12)  -  -  (14,999.00) 
อาคารโรงงาน  (65,735,588.99)  (9,848,098.97)  -  -  (75,583,687.96) 
อาคารสํานกังาน (20,274,936.97)  (3,037,587.73)  -  -  (23,312,524.70) 
สว่นปรับปรุงอาคาร (2,654,538.71)  (666,183.08)  -  -  (3,320,721.79) 
เครื องจกัรและอปุกรณ์ (352,229,018.89)  (30,119,360.05)  3,391,630.24  -  (378,956,748.70) 
เครื องมือเครื องใช้ (58,958,884.79)  (6,997,699.31)  4,823,683.99  -  (61,132,900.11) 
แมพิ่มพ์ (34,705,093.46)  (7,702,831.19)  7,366,671.70  -  (35,041,252.95) 
เครื องใช้สํานกังาน (37,966,153.64)  (5,760,920.57)  4,441,131.02  -  (39,285,943.19) 
เครื องใช้สํานกังานตามสญัญาเช่าการเงิน (4,786,985.59)  (2,331,053.49)  2,064.56  -  (7,115,974.52) 
เครื องตกแต่งและติดตั +ง (2,743,386.05)  (480,874.05)  3,472.94  -  (3,220,787.16) 
ยานพาหนะ      (20,310,696.50)  (2,514,105.45)  3,131,048.73  -  (19,693,753.22) 

             รวมค่าเสื อมราคาสะสม               (600,375,416.47)  (69,463,580.01)  23,159,703.18  -  (646,679,293.30) 

ที ดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ          764,518,785.71  216,438,617.10  (3,827,706.30)  -  977,129,696.51 
        

ค่าเสื อมราคาของสินทรัพย์ประจํางวด 77,001,396.48      69,463,580.01 
 

สินทรัพย์ที ตดัคา่เสื อมราคาหมดแล้วแตย่งัใช้งานอยู่มีราคาตามบญัชีก่อนหกัคา่เสื อมราคาสะสม ณ 
วนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 จํานวน 269.19 ล้านบาท และ 261.39 ล้านบาท ตามลําดบั 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 
 สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน มีรายการเคลื อนไหวดงันี + 

 ยอดคงเหลือสุทธิ  ซื  อ  อื"นๆ  รวม  ตัดจาํหน่าย  ยอดคงเหลือสุทธิ 
 ณ วันที" 30 กันยายน          ณ วันที" 30 กันยายน
 พ.ศ. 2555          พ.ศ. 2556 

            

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 27,061,660.24  2,484,699.00  700,000.00  30,246,359.24  (9,046,906.70)  21,199,452.54 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
       ระหวา่งติดตั +ง 

 
1,042,000.00 

  
2,173,000.00 

  
(700,000.00) 

  
2,515,000.00 

  
- 

  
2,515,000.00 

รวม 28,103,660.24  4,657,699.00  -  32,761,359.24  (9,046,906.70)  23,714,452.54 
            

ค่าตดัจําหน่ายประจํางวด 5,216,384.68          9,049,906.70 
 

 ยอดคงเหลือสุทธิ  ซื  อ  อื"นๆ  รวม  ตัดจาํหน่าย  ยอดคงเหลือสุทธิ 
 ณ วันที" 31 ธันวาคม          ณ วันที" 30 กันยายน
 พ.ศ. 2554          พ.ศ. 2555 

            

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 21,232,623.92  10,759,746.00  285,675.00  32,278,044.92  (5,216,384.68)  27,061,660.24 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
       ระหวา่งติดตั +ง 

 
285,675.00 

  
1,042,000.00 

  
(285,675.00) 

  
1,042,000.00 

  
- 

  
1,042,000.00 

รวม 21,518,298.92  11,801,746.00  -  33,320,044.92  (5,216,384.68)  28,103,660.24 
            

ค่าตดัจําหน่ายประจํางวด 5,694,415.24          5,216,384.68 

 
13. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงนิ 

 บริษัทได้ทําสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีกับสถาบันการเงินภายในประเทศหลายแห่งวงเงินรวม           
50 ล้านบาท อตัราดอกเบี +ย MOR ต่อปี โดยวงเงินดงักล่าวไม่มีหลกัประกัน ซึ ง ณ วันที  30 กันยายน 
พ.ศ. 2556 และ 2555 ไมมี่การใช้วงเงินดงักลา่ว  
 บริษัทได้ทําสญัญากู้ ยืมเงินระยะสั +นกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ ง โดยออกตัbวสญัญาใช้เงินวงเงิน 440 
ล้านบาท อตัราดอกเบี +ย MMR ลบ ตอ่ปี วงเงินดงักลา่วไมมี่หลกัทรัพย์คํ +าประกนั 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
  
  



 14

14. เจ้าหนี  การค้าและเจ้าหนี  อื"น 
เจ้าหนี +การค้าและเจ้าหนี +อื น ณ วนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 ประกอบด้วย          

(หน่วย : บาท) 

 2556  2555 
    

เจ้าหนี +การค้า    
เจ้าหนี +การค้า - กิจการที เกี ยวข้องกนั 88,354,922.07  141,591,624.53 
เจ้าหนี +การค้า - กิจการอื น 353,092,236.16  384,902,772.65 
ตัbวเงินจา่ย 81,000.00  582,715.14 

         รวมเจ้าหนี +การค้า 441,528,158.23  527,077,112.32 
เจ้าหนี +อื น    

เจ้าหนี +อื น 30,780,103.03  29,713,591.04 
คา่นํ +า – คา่ไฟฟ้าค้างจา่ย 2,590,788.60  2,617,192.93 
คา่โบนสัค้างจา่ย 118,834,603.00  78,489,855.00 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 15,381,820.48  2,143,364.76 
คา่ลิขสิทธิNค้างจา่ย 13,278,808.53  13,067,368.41 
คา่ใช้จา่ยอื นๆ ค้างจา่ย 18,527,022.52  5,627,632.02 

              รวมเจ้าหนี +อื น   199,393,146.16  131,659,004.16 
              รวมเจ้าหนี +การค้าและเจ้าหนี +อื น 640,921,304.39  658,736,116.48 

 
15. เจ้าหนี  เช่าซื  อสินทรัพย์ 
 เจ้าหนี +เชา่ซื +อสินทรัพย์ ณ วนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

 (หน่วย : บาท) 
 ส่วนที"ถงึกําหนดชําระภายในหนึ"งปี  ส่วนที"ถงึกําหนดชําระเกินกว่าหนึ"งปี 

แต่ไม่เกินห้าปี 
 2556  2555  2556  2555 

        

    เจ้าหนี +เช่าซื +อสินทรัพย์ 7,830,428.94  7,667,351.15  5,291,485.84  9,486,429.54 
    หกั ดอกผลเช่าซื +อรอตดับญัชี (611,441.78)  (838,517.47)  (203,122.60)  (502,948.82) 
        ภาษีซื +อรอตดับญัชี (448,465.92)  (442,602.58)  (277,097.04)  (487,789.94) 
              สทุธิ 6,770,521.24  6,386,231.10  4,811,266.20  8,495,690.78 
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16. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
   เงินกู้ ยืมระยะยาว ณ วนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 

   (หน่วย : บาท) 
 2556  2555 
    

เงินกู้ ยืมระยะยาว 93,750,000.00  108,500,000.00 
หกั เงินกู้ ยืมระยะยาวที ถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี (75,000,000.00)  (56,250,000.00) 
           คงเหลือ 18,750,000.00  52,250,000.00 

 

  บริษัทได้ทําสญัญากู้ ยืมเงินระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ งวงเงินจํานวน 150 ล้านบาท โดยใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2556 บริษัทได้เบิกเงินกู้ เต็มจํานวนแล้ว เพื อก่อสร้างอาคารโรงงาน กําหนดชําระคืน
เงินกู้ เป็นระยะเวลา 32 เดือน นบัจากวนัเบิกเงินกู้ครั +งแรก (วันที  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) เริ มจ่าย
ชําระงวดแรกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 โดยให้จา่ยชําระเงินต้นเดือนละ 6.25 ล้านบาท ชําระดอกเบี +ย
ต่างหากทุกเดือน อัตราดอกเบี +ย MLR ลบด้วยร้อยละ 2.40 ต่อปี ไม่มีหลักประกันและมีเงื อนไขพิเศษ 
โดยต้องดํารงอตัราส่วนหนี +สินรวมตอ่ทนุไม่เกินกว่า 2 เท่า และดํารงสดัส่วนกําไร(ขาดทนุ)ก่อนดอกเบี +ย
และภาษี บวกด้วยคา่เสื อมราคาและคา่ใช้จ่ายรอตดับญัชี หารด้วยเงินต้นครบกําหนดชําระใน 1 ปี ของ
ปีบญัชีที ผา่นมาบวกดอกเบี +ยจา่ยไมตํ่ ากวา่ 1.50 เทา่ 

 
17. ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 

บริษัทมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลังออกจากงานตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน      
ซึ งจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ที กําหนดไว้ที ไมไ่ด้จดัให้มีกองทนุ 

จํานวนที รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามโครงการผลประโยชน์ที กําหนดไว้ สําหรับปีสิ +นสุดวนัที  
30 กันยายน พ.ศ. 2556 และสําหรับงวดตั +งแต่วนัที  1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัที  30 กันยายน พ.ศ. 
2555 มีดงันี + 

 (หน่วย : บาท) 
 2556  2555 
    

ต้นทนุบริการปัจจบุนั 5,759,339.84  994,266.00 
ต้นทนุดอกเบี +ย 624,083.00  424,437.00 
                         รวม 6,383,422.84  1,418,703.00 
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การเปลี ยนแปลงในมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ที กําหนดไว้ สําหรับปี
สิ +นสุดวันที  30 กันยายน พ.ศ. 2556 และสําหรับงวดตั +งแต่วันที  1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที  30 
กนัยายน พ.ศ. 2555 มีดงันี + 

(หน่วย : บาท) 
 2556  2555 

    

มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นงวด  21,032,134.16  21,762,036.16 
บวก ต้นทนุบริการปัจจบุนั 5,759,339.84  994,266.00 
     ต้นทนุดอกเบี +ย 624,083.00  424,437.00 
 27,415,557.00  23,180,739.16 
หกั จ่ายภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ (1,489,080.00)  (2,148,605.00) 
บวก ขาดทนุจากการเปลี ยนแปลงประมาณการ 6,231,759.00  - 
มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายงวด 32,158,236.00  21,032,134.16 

 

ข้อสมมตฐิานในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัที สําคญัที ใช้ในการคํานวณ
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 มีดงัตอ่ไปนี + 

 2556 2555 
ข้อสมมตฐิานทางการเงนิ   

อตัราคิดลด  4.40 % 4.10 % 
อตัราเงินเฟ้อ 3 % 3 % 
อตัราการเพิ มขึ +นของเงินเดือน 7 % 7 % 
อตัราการลาออก 8-20 % ตามช่วงอายุ 8-20 % ตามช่วงอายุ 
อายเุกษียณ 60 ปี 60 ปี 

 
18. ประมาณการหนี  สิน 

  ประมาณการหนี +สิน ณ วนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 ประกอบด้วย 
 (หน่วย : บาท) 
 2556  2555 

    

ประมาณการหนี +สิน-การรับประกนัคณุภาพสินค้าต้นงวด 18,572,258.10  15,131,977.14 
บวก ประมาณการหนี +สินเพิ มในระหวา่งงวด 11,457,911.23  5,347,330.47 
                     รวม 30,030,169.33  20,479,307.61 
หกั ประมาณการหนี +สินลดลงในระหวา่งงวด (11,953,026.58)  (1,907,049.51) 
ประมาณการหนี +สิน-การรับประกนัคณุภาพสินค้าปลายงวด 18,077,142.75  18,572,258.10 
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19. การจัดการส่วนทุน 
วตัถปุระสงค์ของบริษัทในการบริหารทนุของบริษัทนั +นเพื อดํารงไว้ซึ งความสามารถในการดําเนินงาน

อย่างต่อเนื องของบริษัทเพื อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ที มีส่วนได้เสียอื นและ
เพื อดํารงไว้ซึ งโครงสร้างของทุนที เหมาะสมเพื อลดต้นทุนทางการเงินของทุนในการดํารงไว้หรือปรับ
โครงสร้างของทนุ บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น การคืนทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น การ
ออกหุ้นใหม ่หรือการขายทรัพย์สินเพื อลดภาระหนี + 

 
20. ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจํางวด        
ส่วนหนึ งไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจํางวดหลงัหกัด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี +จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน      
ทนุสํารองตามกฎหมายนี +ไมส่ามารถนําไปจา่ยเงินปันผลได้ 

 
21. เงนิปันผลจ่าย 
 ตามมติที ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2556 เมื อวนัที  29 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติให้
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจํานวน 129.90 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงิน
ปันผลดงักลา่ว เมื อวนัที  22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556  
 ตามมติที ประชมุคณะกรรมการครั +งที  3/2556 เมื อวนัที  9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติให้จ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจํานวน 77.94 ล้านบาท โดยบริษัทได้
จา่ยเงินปันผลดงักลา่ว เมื อวนัที  7 มิถนุายน พ.ศ. 2556 

ตามมติที ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2555 เมื อวนัที  27 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้มีมติให้
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นจํานวนเงินรวม 207.84 ล้านบาท โดยบริษัท
จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วในปี พ.ศ. 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจํานวนเงิน 77.94 ล้าน
บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลอีกหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจํานวน 129.90 ล้านบาท โดยได้จ่ายแล้วในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
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22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ  
 คา่ใช้จ่ายตามลกัษณะ สําหรับปีสิ +นสุดวนัที  30 กันยายน พ.ศ. 2556 และสําหรับงวดตั +งแต่วนัที  1 
มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 2555 ที เกิดจากคา่ใช้จา่ยที สําคญั ดงันี + 
 (หน่วย : บาท) 
 2556  2555 
    
การเปลี ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงานระหวา่งทํา (5,547,901.94)  16,055,731.99 
วตัถดุบิและวสัดสุิ +นเปลืองใช้ไป 2,305,729,090.84  1,556,099,037.53 
คา่ใช้จา่ยพนกังาน 415,964,978.03  272,870,525.07 
คา่เสื อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 111,149,604.37  76,574,965.80 
คา่ลิขสิทธิN 53,805,603.82  32,818,667.40 
คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 86,025,701.92  44,744,082.75 
คา่เชา่ 19,696,038.42  10,791,955.51 
คา่พฒันาระบบคอมพิวเตอร์ 16,926,289.40  3,069,327.61 
คา่จดัการระบบคลงัวตัถดุบิ 16,239,357.96  27,347,182.40 
คา่ซอ่มแซม 57,083,404.45  23,623,019.57 
คา่ไฟฟ้าและนํ +าประปา 31,346,894.96  18,883,490.21 
คา่บรรจภุณัฑ์ 16,830,262.31  13,683,806.13 
คา่ขนสง่ 22,622,939.00  13,212,563.50 
หนี +สงสยัจะสญู 39,277,341.40  - 

 
23. ภาษีเงนิได้ 

บริษัทได้รับสง่เสริมการลงทนุให้โยกย้ายสถานประกอบการเพื อผลิตสายควบคมุยานพาหนะและราง
กระจกรถยนต์ โดยบริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการที 
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ งในปี พ.ศ. 2556 และ 2555 บริษัทมีกําไรสทุธิบางส่วนจากการประกอบ
กิจการที ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และมีกําไรสุทธิบางส่วนจากการประกอบกิจการที ไม่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน ซึ งคํานวณภาษีเงินได้หลงัจากบวกกลบัรายจ่ายที ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวล
รัษฎากรในอตัราร้อยละ 23 ของแตล่ะปี 
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24. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
24.1 ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ที จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของ

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที เกี ยวข้องที จ่ายให้กับ
กรรมการซึ งดํารงตําแหนง่เป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย  

24.2 คา่ตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนสั ประกนัสงัคม กองทนุสํารองเลี +ยงชีพ และผลประโยชน์
หลงัออกจากงานที จา่ยให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที  ทจ. 
24/2552 เรื อง ข้อกําหนดเกี ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที ออกหลักทรัพย์ลงวนัที  20 
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

24.3 สําหรับปีสิ +นสดุวนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และสําหรับงวดตั +งแตว่นัที  1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง
วันที  30 กันยายน พ.ศ. 2555 ค่าตอบแทนที จ่ายให้ผู้ บริหารที สําคัญ ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที  24 (ปรับปรุง 2552) เรื อง การเปิดเผยข้อมลูเกี ยวกบับคุคลหรือกิจการที เกี ยวข้องกนั มีดงันี + 

(หน่วย : บาท) 
 2556  2555 
    

คา่ตอบแทนกรรมการ 4,323,499.96  4,932,598.00 
คา่ตอบแทนผู้บริหารที สําคญั    

ผลประโยชน์ระยะสั +น 80,952,246.96  39,780,500.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 749,955.00  30,984.75 
          รวม 86,025,701.92  44,744,082.75 

 
25. รายการบัญชีกับกิจการที"เกี"ยวข้องกัน 
      25.1 เงินลงทนุระยะยาว  

       (หน่วย: บาท) 

 ประเภท ลักษณะ ทุนที"ออกและ  สัดส่วนการลงทุน  วิธีราคาทุน 
 กิจการ ความสัมพันธ์ เรียกชาํระแล้ว  (%)     
   ณ วันที"  ณ วันที"   ณ วันที"  ณ วันที"   ณ วันที"   ณ วันที"  

   30 กันยายน 30 กันยายน  30 กันยายน 30 กันยายน  30 กันยายน  30 กันยายน 

   พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555 

เงินลงทุนทั"วไป            

Hi-Lex Vietnam Co., Ltd ผลิตชิ +นสว่น 
ประกอบยานยนต์ 

ผู้ ถือหุ้น USD  
11,150,000 

USD  
11,150,000 

  
6.30 

 
6.30 

  
25,704,000.00 

  
25,704,000.00 

    รวม         25,704,000.00  25,704,000.00 
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25.2 รายการค้ากบักิจการที เกี ยวข้องกนั 
บริษัทมีรายการบญัชีกับกิจการที เกี ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี +สิน รายได้และคา่ใช้จ่ายส่วน

หนึ งของบริษัทเกิดจากรายการกับกิจการที เกี ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี +เกี ยวข้องกันโดยการเป็น
กรรมการทั +งทางตรงหรือทางอ้อม ดงันี + 

รายการซื +อและขายสินค้า ราคาเป็นไปตามปกตธิุรกิจและเงื อนไขการค้าทั วไป 
คา่ลิขสิทธิN ราคาเป็นไปตามตกลงในสญัญา 
รายการซื +อสินทรัพย์ ราคาเป็นไปตามปกตธิุรกิจและเงื อนไขการค้าทั วไป 

 

   (หน่วย : ล้านบาท) 
 ลักษณะความสัมพันธ์  ณ วันที" 30 กันยายน พ.ศ. 
   2556  2555 
ยอดค้างชาํระ      
กิจการที"เกี"ยวข้องกัน      
ลูกหนี  การค้า      
    บริษัท ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  1.34  1.63 
    บริษัท ซมัมิท โอโตบอดี + อินดสัตรี จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  0.82  1.31 
    บริษัท ซมัมิท แหลมฉบงั โอโตซีท แมนแูฟคเจอริ ง จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  1.14  2.25 
    บริษัท ซมัมิทแอนเซ ่ออโต พาร์ท จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  2.03  3.99 
    บริษัท ซมัมิทโอซกูะ แมนแูฟ็คเจอริ ง จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  3.21  4.40 
    บริษัท จอห์นสนั คอนโทรลล์ แอนด์ ซมัมิท อินทีเรียส์ จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  4.97  8.00 
    Hi-Lex Vietnam Co., Ltd บริษัทในเครือมีกรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 1.56  1.46 
    PT. Hi - Lex Indonesia  กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  2.46  2.85 
    Hi-Lex India Private Limited  กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  -  0.37 
   Hi-Lex Corporation  ผู้ ถือหุ้น  0.68  0.74 
    Armstrong Auto Parts SDN.BHD. ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  10.70  4.11 
    Hi-Lex Hungary KFT กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  0.86  0.55 
เจ้าหนี  การค้า      
    บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  8.32  9.95 
    บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนแูฟ็คเจอริ ง จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  10.81  18.94 
    บริษัท ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  0.70  0.97 
   Hi-Lex Vietnam Co., Ltd. บริษัทในเครือมีกรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 11.63  15.19 
   Hi-Lex Corporation  ผู้ ถือหุ้น  53.46  88.62 
   Yantai TSK Cable System Co., Ltd. กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  0.06  4.88 
   TSK (Korea) Co., Ltd. กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  1.77  2.31 
    Chongqing Hi-Lex Control Cable System Co., Ltd. กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  -  0.14 
    Hi-Lex America กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  1.39  - 
    Hi-Lex India กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  -  0.57 
ค่าลิขสิทธิHค้างจ่าย      
   Hi-Lex Corporation  ผู้ ถือหุ้น  13.28  13.07 
เจ้าหนี  ซื  อสินทรัพย์      
   บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนแูฟ็คเจอริ ง จํากดั  กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  0.52  - 
   บริษัท พี. ทลูลิ ง จํากดั  กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  -  0.14 
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   (หน่วย : ล้านบาท) 
 ลักษณะความสัมพันธ์  สาํหรับปีสิ  นสุด

วันที" 30 กนัยายน 
 สาํหรับงวดตั  งแต่วันที"  

1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถงึ 
     วันที" 30 กนัยายน 

   พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555 
รายได้และค่าใช้จ่าย      
กจิการที"เกี"ยวข้องกนั      
รายได้จากการขาย      
   บริษัท ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  4.55  4.12 
   บริษัท ซมัมิท โอโตบอดี + อินดสัตรี จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  4.91  5.83 
   บริษัท ซมัมิท แหลมฉบงั โอโตซีท แมนแูฟคเจอริ ง จํากดั  กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  4.76  5.44 
   บริษัท ซมัมิทแอนเซ่ ออโต พาร์ท จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  13.43  11.39 
   บริษัท ซมัมิทโอซูกะ แมนแูฟ็คเจอริ ง จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  20.12  13.39 
   บริษัท จอห์นสนั คอนโทรลล์ แอนด์ ซมัมิท อินทีเรียส์ จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  20.84  21.54 
   Hi-Lex Vietnam Co., Ltd บริษัทในเครือ มีกรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 8.91  6.06 
  Hi-Lex India Private Limited กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  -  0.66 
  PT. Hi-Lex Indonesia  กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  5.74  13.07 
   Hi-Lex Corporation  ผู้ ถือหุ้น  6.39  5.00 
   Armstrong Auto Parts SDN. BHD. ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  26.29  11.58 
   Hi-Lex Hungary KFT กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  5.27  4.06 
   Hi-Lex Mexicana S.A. DE C.V. กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  0.26  - 
รายได้ค่าเคลมสินค้า      
   Hi-Lex Vietnam Co., Ltd บริษัทในเครือ มีกรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 0.07  - 
   Hi-Lex Corporation  ผู้ ถือหุ้น  0.38  0.10 
ซื  อสินค้า      
   บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  33.42  25.35 
   บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนแูฟ็คเจอริ ง จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  69.78  39.15 
   บริษัท ไทยออโต อินดสัตรี จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  0.03  0.03 
   บริษัท ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  5.39  2.92 
   PT. Hi-Lex Indonesia  กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  0.49  0.72 
   Hi-Lex Corporation  ผู้ ถือหุ้น  488.71  423.63 
   TSK (Korea) Co., Ltd. กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  14.12  19.48 
   Hi-Lex America กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  5.32  0.91 

Hi-Lex Vietnam Co., Ltd.  บริษัทในเครือมีกรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 107.42  100.10 
   Yantai TSK Cable System Co., Ltd. กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  14.19  20.87 
   Chongqing Hi-Lex Cable System Co., Ltd. กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  0.30  - 
   Chongqing Hi-Lex Control Cable System Co., Ltd. กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  1.04  0.15 
   Hi-Lex India Private Limited กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  1.66  1.75 
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   (หน่วย : ล้านบาท) 
 ลักษณะความสัมพันธ์  สาํหรับปีสิ  นสุด

วันที" 30 กนัยายน 
 สาํหรับงวดตั  งแต่วันที"  

1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถงึ 
     วันที" 30 กนัยายน 

   พ.ศ. 2556  พ.ศ. 2555 
รายได้และค่าใช้จ่าย      
กจิการที"เกี"ยวข้องกนั      
ซื  อสินทรัพย์      
   บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์ แมนแูฟ็คเจอริ ง จํากดั  กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  3.31  1.61 
   บริษัท พี. ทลูลิ ง จํากดั  กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  -  5.59 
   TSK (Korea) Co., Ltd.  กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  13.48  7.37 
   Hi-Lex Corporation ผู้ ถือหุ้น  7.85  4.28 
ค่าลิขสิทธิH      
   Hi-Lex Corporation  ผู้ ถือหุ้น  53.81  32.82 

 
26. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 บริษัทดําเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือประกอบธุรกิจผลิตชิ +นส่วนยานพาหนะ             
โดยดําเนินธุรกิจในส่วนภูมิศาสตร์สองส่วนคือในประเทศและต่างประเทศ ซึ งรายได้จากส่วนงาน
ภมูิศาสตร์ในตา่งประเทศไม่ถึงร้อยละ 10 ของรายได้รวม บริษัทจึงไม่ได้เสนอข้อมลูทางการเงินจําแนก
ตามสว่นงาน 

 
27. สัญญาระยะยาว 

27.1 บริษัทมีข้อตกลงในการจา่ยคา่ลิขสิทธิNแก่บริษัทที เกี ยวข้องกนัแหง่หนึ ง โดยไม่มีกําหนดระยะเวลา
สิ +นสดุในอตัราร้อยละ 2 ต่อปีของยอดขายสินค้าในประเทศ หกัด้วยยอดซื +อวตัถุดิบจากบริษัทที 
เกี ยวข้องกนัรายดงักล่าว โดยกําหนดชําระค่าลิขสิทธิNปีละ 2 ครั +ง ภายใน 60 วนั นบัแตส่ิ +นเดือน
มิถนุายนและเดือนธนัวาคมของทกุปี 

27.2 ณ วันที  30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 บริษัทมีค่าเช่าที ต้องจ่ายในอนาคตทั +งสิ +นภายใต้
สญัญาเชา่การเงินและสญัญาเชา่ดําเนินงาน ดงันี + 
 (หน่วย : บาท) 
 2556  2555 

ภายใน 1 ปี 12,715,193.50  14,253,518.95 
เกิน 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 6,223,500.79  14,803,634.17 
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28. สิทธิพเิศษที"ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 
บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนให้โยกย้ายสถานประกอบการ เพื อผลิตสายควบคุมยานพาหนะ 

(Control Cable) และรางกระจกรถยนต์ (Window Regulator) ซึ งได้รับสิทธิและประโยชน์ ดงันี + 
28.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 7 ปี ตั +งแต่วันที เริ มมีรายได้จากกิจการที ได้รับการ

สง่เสริม 
28.2 ได้รับอนุญาตให้นําผลขาดทุนประจําปีที เกิดขึ +นระหว่างที ได้รับการส่งเสริมไปหกัออกจากกําไร

สทุธิที เกิดขึ +นภายหลงัระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและมีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี 
นบัแตว่นัพ้น ข้อ 28.1 

28.3 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินปันผลจากกิจการที ได้รับส่งเสริมตลอดระยะเวลาที ได้รับ     
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคล 

28.4 ได้รับอนญุาตให้นําหรือสง่เงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราตา่งประเทศ 
 

บริษัทต้องปฏิบตัติามเงื อนไขในบตัรสง่เสริมเพื อให้ได้สิทธิประโยชน์ดงักลา่วข้างต้น 

 
29. การรายงานรายได้สาํหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที  ป.14/2541  เรื องกําหนดวิธีการ
รายงานรายได้สําหรับผู้ได้รับการสง่เสริม ลงวนัที  30 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โดยให้บริษัทแสดงยอดรายได้
แยกเป็นสว่นที ได้รับการสง่เสริมและไมไ่ด้รับการส่งเสริม บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและรายได้อื น
ที เป็นสว่นที ได้รับการสง่เสริมและไมไ่ด้รับการสง่เสริมดงันี + 

(หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปีสิ  นสุดวนัที" 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
 ธุรกิจที"ได้รับ ธุรกิจที"ไม่ได้รับ รวม 
 การส่งเสริม การส่งเสริม  

รายได้    
 รายได้จากการขายสนิค้า 3,191,759,857.57 464,112,196.24 3,655,872,053.81 
 รายได้ดอกเบี +ย - 796,921.24 796,921.24 
 รายได้อื น 31,057,872.26 45,720,309.47 76,778,181.73 

รวมรายได้ 3,222,817,729.83 510,629,426.95 3,733,447,156.78 
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(หน่วย : บาท) 
 สําหรับงวดตั  งแต่วันที" 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถงึวันที" 30 กันยายน พ.ศ. 2555 
 ธุรกจิที"ได้รับ ธุรกจิที"ไม่ได้รับ รวม 
 การส่งเสริม การส่งเสริม  

รายได้    
 รายได้จากการขายสินค้า 2,160,493,720.68  194,231,328.07 2,354,725,048.75 
 รายได้ดอกเบี +ย -  173,360.79 173,360.79 
 รายได้อื น 1,746,038.79  24,063,406.06 25,809,444.85 

รวมรายได้ 2,162,239,759.47  218,468,094.92 2,380,707,854.39 

 
30. หนังสือคํ  าประกัน 

ณ วนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 บริษัทได้ให้สถาบนัการเงินภายในประเทศแห่งหนึ งออก
หนงัสือคํ +าประกันการใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง วงเงินรวม 2.99 ล้าน
บาท และ 2.94 ล้านบาท ตามลําดบั โดยใช้หลกัประกนัร่วมกบัเงินเบกิเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 

 
31. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเครื"องมือทางการเงนิ 

31.1  ความเสี ยงจากการไมป่ฏิบตัติามสญัญา 
บริษัทคาดวา่ความเสี ยงจากการไมป่ฏิบตัิตามสญัญาที เกิดจากรายการนอกงบดลุมีจํานวนไม่เป็น
สาระสําคญั 

31.2  ความเสี ยงด้านการให้สินเชื อ 
บริษัทมีความเสี ยงด้านการให้สินเชื อที เกี ยวเนื องกบัลกูหนี +การค้า อย่างไรก็ตาม เนื องจากบริษัทมี
นโยบายในการให้สินเชื อที ระมัดระวัง มีฐานของลูกค้าที หลากหลายและมีจํานวนมากราย       
ดงันั +นบริษัทจงึคาดวา่จะไมไ่ด้รับความเสียหายอยา่งเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื อ 

31.3 ความเสี ยงจากอตัราแลกเปลี ยน 
 บริษัทมีความเสี ยงจากอตัราแลกเปลี ยนที เกิดจากการซื +อและขายสินค้าที เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

บริษัทได้ทําสัญญาซื +อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื อป้องกันความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี ยนดงักลา่วสําหรับรายการที มีสาระสําคญั ซึ ง ณ วนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 
บริษัทไม่มีสญัญาซื +อขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้าคงเหลือ และบริษัทมีสินทรัพย์และหนี +สินที 
เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ ดงันี + 
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สกุลเงนิ  สินทรัพย์ทางการเงนิ  หนี  สนิทางการเงนิ 
  2556  2555  2556  2555 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  984,116.62  866,573.87  749,594.68  1,645,669.41 
เยน  1,825,665.17  1,889,348.97  173,954,769.00  238,348,427.00 
เหรียญไต้หวนั  -  -  -  110,500.00 

 

31.4   ความเสี ยงเกี ยวกบัอตัราดอกเบี +ย 
บริษัทมีความเสี ยงเกี ยวกบัอตัราดอกเบี +ยที สําคญัที เกี ยวเนื องกบัเงินฝากสถาบนัการเงินและเงิน
ลงทุนชั วคราวที มีดอกเบี +ย อย่างไรก็ตาม เนื องจากสินทรัพย์และหนี +สินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อัตราดอกเบี +ยที ปรับขึ +นลงตามอัตราตลาด ความเสี ยงจากอัตราดอกเบี +ยของบริษัทจึงอยู่ใน     
ระดบัตํ า 

31.5  มลูคา่ยตุธิรรมของเครื องมือทางการเงิน 
บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดงัตอ่ไปนี + ในการประมาณราคาตลาดหรือมูลค่ายุติธรรมของ
เครื องมือทางการเงิน 
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั วคราวและลูกหนี +การค้าเป็นสินทรัพย์ทาง

การเงินระยะสั +น ดงันั +นมลูคา่ตามบญัชีมีจํานวนเทา่กบัมลูคา่ยตุธิรรมโดยประมาณ 
- เงินลงทุนระยะยาว มีมูลค่าตามบญัชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ การคํานวณ

มลูคา่ยตุธิรรมประมาณจากมลูคา่สทุธิตามบญัชี  
- เจ้าหนี +การค้าและเจ้าหนี +อื น เจ้าหนี +ซื +อสินทรัพย์ มูลค่าตามบัญชีมีจํานวนเท่ากับมูลค่า       

ยตุธิรรมโดยประมาณ 
- ณ วันที  30 กันยายน พ.ศ. 2556 และ 2555 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและ

หนี +สินทางการเงินไมแ่ตกตา่งจากมลูคา่ตามบญัชีอยา่งมีนยัสําคญั 
อนึ งมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวใช้วิธีการและข้อสมมติฐานข้างต้น มูลค่ายุติธรรมที เกิดขึ +นจริงอาจ

แตกตา่งไป 
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32. การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  
 สําหรับปีสิ +นสุดวันที  30 กันยายน พ.ศ. 2556 บริษัทมีการเปลี ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
เกี ยวกับอายกุารใช้งานของอาคารและสิ งปลูกสร้าง เพื อให้เหมาะสมกบัสภาพและอายกุารใช้งานจริง 
โดยมีการเปลี ยนแปลงอายกุารใช้งานของอาคารและสิ งปลกูสร้าง ดงันี + 

 อัตราเดมิ อัตราใหม่ 

อาคารและสิ งปลกูสร้างที ได้มาในปี พ.ศ. 2550 20 ปี 40 ปี 
  จากการเปลี ยนแปลงประมาณการทางบญัชีดงักล่าว บริษัทได้คํานวณคา่เสื อมราคาของอาคารและ

สิ งปลูกสร้างตามอายกุารใช้งานที เหลืออยู่ ดงันั +นผลกระทบของการเปลี ยนแปลงประมาณการรับรู้เป็น
คา่เสื อมราคาสินทรัพย์สําหรับปีสิ +นสดุวนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 2556 ลดลงจํานวน 10.05 ล้านบาท และ
มีผลกระทบกบัคา่เสื อมราคาสินทรัพย์ในปี พ.ศ. 2557 - 2590 เป็นจํานวนรวม 98.89 ล้านบาท 

 
33. การอนุมัตใิห้ออกงบการเงนิ 

 งบการเงินนี +ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท เมื อวันที       
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




