
 

 

 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงิน 
30 กันยายน 2559 



 

 

 
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน           
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแส         
เงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่น ๆ  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน          
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถ           
จัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงินและ            
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง                  
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก        
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ          
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม  
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ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 
 
พูนนารถ เผ่าเจริญ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
กรุงเทพฯ: 22 พฤศจิกายน 2559 



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7.1 506,856,901        648,179,430        
เงินลงทุนช่ัวคราว 7.2 200,502,565        101,681               
ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น 8 488,318,415        479,462,536        
สินคา้คงเหลือ 9 235,965,414        243,031,997        
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 8,815,339            6,865,668            
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,440,458,634     1,377,641,312     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว 10 25,704,000          25,704,000          
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 11 129,315,735        131,478,984        
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,104,011,855     1,181,633,750     
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 25,613,985          28,538,750          
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22 12,854,924          9,863,742            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 13,035,628          35,672,386          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,310,536,127     1,412,891,612     
รวมสินทรัพย์ 2,750,994,761     2,790,532,924     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2559 2558

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น
หนีส้ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 14 300,000,000 500,000,000
เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีอ่ื้น 15 551,099,823 552,142,822
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 16 64,920,000          -                           
หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 17 4,075,307 4,444,028
หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 11,496,184 17,637,018
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 931,591,314        1,074,223,868     
หนีส้ินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
   ภายในหนึง่ปี 16 113,440,000        -                           
หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
   ภายในหนึง่ปี 17 8,837,804            11,496,899          
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18 45,883,951          38,056,250          
ประมาณการหนีส้ิน 19 12,535,702          16,631,627          
หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน 101,456               136,456               
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 180,798,913        66,321,232          
รวมหนีส้ิน 1,112,390,227     1,140,545,100     
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
     หุน้สามัญ 268,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 268,500,000        268,500,000        
   ทุนที่ออกและช าระแล้ว
     หุน้สามัญ 259,800,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 259,800,000        259,800,000        
ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 464,870,185        464,870,185        
ก าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 20 26,850,000          26,850,000          
   ยังไม่ได้จัดสรร 887,084,349        898,467,639        
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,638,604,534     1,649,987,824     
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,750,994,761     2,790,532,924     

-                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

กรรมการ



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2559 2558

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย 23 2,724,168,855         2,828,120,158         
รายได้อ่ืน 32,571,263              37,399,883              
รวมรายได้ 2,756,740,118         2,865,520,041         
ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 2,251,532,605         2,321,212,601         
ค่าใช้จ่ายในการขาย 68,296,433              81,272,142              
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 275,016,872            301,237,360            
รวมค่าใช้จ่าย 2,594,845,910         2,703,722,103         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 161,894,208            161,797,938            
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (16,795,985)            (15,997,121)            
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 145,098,223            145,800,817            
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22 (7,902,686)              (1,357,099)              
ก าไรส าหรับปี 137,195,537            144,443,718            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (5,688,827)              -                              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 131,506,710 144,443,718

ก าไรต่อหุ้น 24
ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.53                         0.56                         

   จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (หุ้น) 259,800,000            259,800,000            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: บาท)
2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 145,098,223            145,800,817            
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 156,247,288            150,510,329            
   ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (678,283)                 1,604,147                
   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 596,518                   951,005                   
   ก าไรจากการจ าหน่าย/ตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ (4,826,059)              (4,468,260)              
   ส ารองจากการประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ) (3,209,474)              1,479,630                
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 10,628,696              4,435,379                
   ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน (1,613,262)              (1,050,114)              
   ดอกเบี้ยรับ (1,260,941)              (1,055,328)              
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 16,795,985              15,997,121              
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี้สินด าเนินงาน 317,778,691            314,204,726            
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (6,603,664)              14,289,664              
   สินค้าคงเหลือ 6,470,065                75,933,214              
   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (1,949,671)              (256,294)                 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (14,963,972)            (31,463,172)            
หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 3,678,137                22,494,660              
   หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (4,625,594)              7,560,807                
   หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน (921,450)                 (767,838)                 
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 298,862,542            401,995,767            
   จ่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (8,852,939)              (2,392,515)              
   จ่ายดอกเบี้ย (16,809,914)            (15,994,763)            
   จ่ายภาษีเงินได้ (12,045,992)            (1,524,766)              
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 261,153,697            382,083,723            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: บาท)
2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนช่ัวคราวเพ่ิมขึน้ (200,400,884)          (1,030)                     
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (44,129,393)            (62,389,503)            
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (4,882,070)              (3,777,549)              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 14,965,196              25,849,040              
ดอกเบี้ยรับ 1,260,941                1,055,328                
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (233,186,210)          (39,263,714)            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยื้มระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (200,000,000)          100,000,000            
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 200,000,000            -                              
ช าระคืนเงินกูยื้มระยะยาว (21,640,000)            (18,750,000)            
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน (4,760,016)              (6,792,137)              
จ่ายเงินปันผล (142,890,000)          (181,859,920)          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (169,290,016)          (107,402,057)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (141,322,529)          235,417,952            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 648,179,430            412,761,478            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 506,856,901            648,179,430            

-                              -                              
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
   เจ้าหนี้อ่ืนจากการซื้ออุปกรณ์ลดลง 4,667,877                482,719                   
   ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 1,498,000                7,840,602                
   ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 234,200                   8,299,254                
   โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                              5,526,000                
   โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนไปอุปกรณ์ 37,600,731              48,921,409              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(หนว่ย: บาท)

ทนุเรือนหุ้นที่ออก สว่นเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว - รวมสว่นของ

และช าระแล้ว หุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 259,800,000       464,870,185       26,850,000         935,883,841       1,687,404,026    

ก าไรส าหรับป ี -                         -                         - 144,443,718       144,443,718       

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับป ี -                         -                         -                         -                         -                         

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับป ี -                         -                         -                         144,443,718       144,443,718       

เงินปนัผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                         -                         -                         (181,859,920)      (181,859,920)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 259,800,000       464,870,185       26,850,000         898,467,639       1,649,987,824    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 259,800,000       464,870,185       26,850,000         898,467,639       1,649,987,824    

ก าไรส าหรับป ี -                         -                         - 137,195,537       137,195,537       

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับป ี -                         -                         -                         (5,688,827)          (5,688,827)          

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                         -                         -                         131,506,710       131,506,710       

เงินปนัผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                         -                         -                         (142,890,000)      (142,890,000)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 259,800,000       464,870,185       26,850,000         887,084,349       1,638,604,534    

-                         -                         -                         -                         -                         
-                         -                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ก าไรสะสม 
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 

1. ข้อมูลทั่วไป 

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

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บัญช ี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี ้

ก.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบัน 

บริษัทฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออก
โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน              
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญ
ต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้น        
บางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กําหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาต
ให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือ
ทยอยรับรู้ในกําไรขาดทุนก็ได้ 

มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เน่ืองจากบริษัทฯรับรู้รายการกําไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอยู่แต่
เดิมแล้ว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบับนี้กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอ่ืน กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของ
มาตรฐานฉบับนี ้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใช้มาตรฐานนี้ 

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผล
บังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิ มในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา             
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าว
จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ 

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความ
เป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้าโดย        
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว 
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ดอกเบี้ยรับ 

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้ 

4.3 ลูกหน้ีการค้า 

 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้  

4.4 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน หรือมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียง
กับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต 

 วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต่ํากว่า และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ 

4.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)   

 บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน  

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษัทฯบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้ นทุนการทํา
รายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคา
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

 ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี และ 40 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ใน
การคํานวณผลการดําเนินงาน 
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 บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี 

4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน - 20  ป ี
อาคาร   - 20, 40  ป ี
ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 - 20  ป ี
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ - 3 - 20  ปี 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ - 3 - 10  ปี 
แม่พิมพ์  - 3 - 10  ป ี
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใช้สํานักงาน - 3 - 10  ป ี
ยานพาหนะ - 5 - 10  ปี 

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดต้ังและก่อสร้าง 

บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรือ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์  จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการ
สินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทฯตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมี          
ข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการ             
ตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดมีดังนี้ 

      อายุการให้ประโยชน์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   3 - 10 ปี 
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4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ 
หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะ             
ต่ํากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ย
จ่ายจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญา           
เช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะต่ํากว่า  

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับ           
ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน
ของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  ณ วันที่เกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายข อง
สินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 
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 บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดย
รับรู้ไปยังส่วนของกําไรหรือขาดทุนทันท ี

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

 บริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออก
จากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี ที่
เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบ
กําหนดระยะเวลา บริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน  

 บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  และโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit 
Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย  

 บริษัทฯรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้              
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานในกําไรหรือขาดทุน 
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4.14 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  

4.15 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดย
ใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่
รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้นั้น 

 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะ
ไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน ์

 บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  
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4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่าย
เพื่อโอนหน้ีสินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
(ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูล
ที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด  

 ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินใน      
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณ
ขึ้น  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่  ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ              
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังนี้ 

สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือ
รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 
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 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายุของหน้ีที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

 ในการคํานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้อง
ประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจํานวนเท่าใด โดย
พิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน 

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์  
ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐาน
ต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็นต้น 

คดีฟ้องร้อง 

บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย โดยคดีอยู่ระหว่างการดําเนินการ
เพื่อฟ้องร้องในชั้นศาล ในการนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูก
ฟ้องร้อง  

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 2559 2558 นโยบายการกําหนดราคา 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน    
รายได้จากการขาย 241 189 ราคาทุนบวกกําไรส่วนเพิ่ม 
ซื้อวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูป 418 404 ราคาทุนบวกกําไรส่วนเพิ่ม 
ซื้อสินทรัพย์ 1 1 ราคาที่ตกลงร่วมกัน 
ค่าลิขสิทธ์ิ 37 44 ร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 มี
รายละเอียดดังน้ี 
 (หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)   
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 42,582 40,415 
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 108 94 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 15)   
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 70,027 74,007 
เจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 619 462 
ค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
   บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 9,600 11,037 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่
ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 69,807 92,449 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 3,577 2,546 
รวม 73,384 94,995 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว 

7.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 

เงินสด 325 316 
เงินฝากธนาคาร 506,532 647,863 
รวม 506,857 648,179 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี 
(2558: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.375 ต่อปี) 

7.2 เงินลงทุนชั่วคราว 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจํากับธนาคารหลายแห่ง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลามากกว่า 
3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ 

8. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น  

    (หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ   
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 42,270 40,415 
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน 312 - 
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 42,582 40,415 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน   
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ   
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 416,154 403,368 
ค้างชําระ   

ไม่เกิน 3 เดือน  217 4,248 
3 - 6 เดือน 5 - 
มากกว่า 12 เดือน 13,935 14,613 

รวม 430,311 422,229 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (13,935) (14,613) 
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 416,376 407,616 
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ 458,958 448,031 
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    (หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 

ลูกหนี้อื่น   
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 108 94 
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 56,165 58,251 
รวม 56,273 58,345 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (26,913) (26,913) 
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 29,360 31,432 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 488,318 479,463 

9. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: พันบาท) 
  

ราคาทุน 
การปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินค้าสําเร็จรูป 65,318 72,425 (2,572) (1,302) 62,746 71,123 
สินค้าระหว่างผลิต 30,373 37,499 (46) (163) 30,327 37,336 
วัตถุดิบ 122,708 119,218 (1,126) (1,683) 121,582 117,535 
วัตถุดิบระหว่างทาง 13,272 8,233 - - 13,272 8,233 
อะไหล ่ 8,038 8,805 - - 8,038 8,805 
รวม 239,709 246,180 (3,744) (3,148) 235,965 243,032 

10. เงินลงทุนระยะยาว 

        (หน่วย: พันบาท) 
 

ชื่อบริษัท 
ลักษณะ
ธุรกิจ 

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ 

 
ทุนชําระแล้ว 

 
สัดส่วนเงินลงทุน 

 
ราคาทุน 

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 

     ร้อยละ ร้อยละ   
Hi-Lex Vietnam 

Co., Ltd. 
ผลิต
 ชิ้นส่วน
 ยานยนต์ 

เวียดนาม 
USD  

11,150,000 
USD  

11,150,000 6.28 6.28 25,704 25,704 
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11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯได้แก่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่   
30 กันยายน 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 ที่ดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร  รวม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559:    
ราคาทุน 93,510 161,877 255,387 
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม (4,076) (121,995) (126,071) 
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 89,434 39,882 129,316 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558:    

ราคาทุน 93,510 161,877 255,387 
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม (4,076) (119,832) (123,908) 
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 89,434 42,045 131,479 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้
ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 131,479 133,673 
ค่าเสื่อมราคา (2,163) (2,194) 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 129,316 131,479 

 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 

ที่ดิน 264,000 264,000 
อาคาร 82,400 82,400 
รวม 346,400 346,400 

 มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งใช้เกณฑ์ราคาตลาดสําหรับที่ดินและใช้เกณฑ์วิธี
ต้นทุนทดแทนสําหรับอาคาร 
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12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พันบาท) 
   เครื่องจักร  เครื่องตกแต่ง   
   อุปกรณ์  ติดตั้ง อุปกรณ์   
 ที่ดินและ อาคารและ โรงงาน  สํานักงาน สินทรัพย์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์  และอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง  
 ที่ดิน อาคาร โรงงานอ่ืน ยานพาหนะ ดําเนินงานอ่ืน และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
1 ตุลาคม 2557 140,922 567,322 1,083,345 31,349 100,255 95,920 2,019,113 
ซื้อเพิ่ม 1,475 1,855 2,137 405 1,717 62,158 69,747 
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย - - (108,801) - (5,764) (45) (114,610) 
โอนเข้า (ออก) 584 5,552 170,865 4,863 1,510 (139,978) 43,396 

30 กันยายน 2558 142,981 574,729 1,147,546 36,617 97,718 18,055 2,017,646 
ซื้อเพิ่ม - 480 1,216 - 3,511 35,752 40,959 
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย - - (17,307) (16,109) (1,152) (108) (34,676) 
โอนเข้า (ออก) - 649 77,200 - 799 (41,048) 37,600 

30 กันยายน 2559 142,981 575,858 1,208,655 20,508 100,876 12,651 2,061,529 

ค่าเสื่อมราคาสะสม        
1 ตุลาคม 2557 27 128,414 570,924 25,961 65,605 - 790,931 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 36 15,718 106,242 4,131 12,183 - 138,310 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับ        
   ส่วนทีจ่ําหน่าย - - (87,699) - (5,530) - (93,229) 

30 กันยายน 2558 63 144,132 589,467 30,092 72,258 - 836,012 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 36 15,973 116,296 2,820 10,918 - 146,043 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับ        
   ส่วนทีจ่ําหน่าย - - (7,837) (15,631) (1,070) - (24,538) 

30 กันยายน 2559 99 160,105 697,926 17,281 82,106 - 957,517 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
30 กันยายน 2558 142,918 430,597 558,079 6,525 25,460 18,055 1,181,634 

30 กันยายน 2559 142,882 415,753 510,729 3,227 18,770 12,651 1,104,012 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี        
2558 (จํานวน 123 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)  138,310 

2559 (จํานวน 132 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)  146,043 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจํานวนเงิน 8 ล้านบาท (2558: 9 ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯมีอุปกรณ์จํานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่  
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงินประมาณ 360 ล้านบาท 
(2558: 288 ล้านบาท)  
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดต้ัง 

 
รวม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559:    
ราคาทุน 73,246 3,741 76,987 
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม (51,373) - (51,373) 
มูลค่าตามบัญชี - สุทธ ิ 21,873 3,741 25,614 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558:    
ราคาทุน 71,871 - 71,871 
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม (43,332) - (43,332) 
มูลค่าตามบัญชี - สุทธ ิ 28,539 - 28,539 

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสําหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

   2559 2558 
มูลค่าตามบัญชีต้นปี   28,539 20,943 
ซื้อเพิ่ม   5,116 12,077 
โอนเข้า - ราคาตามบัญชี   - 5,526 
ตัดจําหน่าย   (8,041) (10,007) 

มูลค่าตามบัญชีปลายปี   25,614 28,539 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้มาภายใต้สัญญา     
เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจํานวนเงิน 6 ล้านบาท (2558: 8 ล้านบาท) 

14. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 
           (หน่วย: พันบาท) 
 อัตราดอกเบี้ย 

(ร้อยละต่อปี) 
 

2559 
 

2558 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน MMR 300,000 500,000 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเป็นเงินกู้ยืมสกุลบาทและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน 
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15.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 (หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  70,027 74,007 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 324,389 309,286 
เจ้าหนี้อ่ืน 35,426 38,212 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 121,258 130,638 
รวม 551,100 552,143 

16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

  (หน่วย: พันบาท) 
อัตราดอกเบี้ย    
(ร้อยละต่อปี) การชําระคืน 2559 2558 

3.90 ชําระคืนเป็นงวดทุกเดือน เดือนละ 5.41 ล้านบาท               
เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 

178,360 - 

หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี  (64,920) - 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระ                     

ภายในหนึ่งปี 113,440 - 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559                 
มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558  - 
บวก: กู้เพิ่มระหว่างปี  200,000 
หัก: ชําระคืนเงินกู้  (21,640) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  178,360 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น 
การดํารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ให้
เป็นไปตามอัตราที่กําหนดในสัญญา เป็นต้น เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน 
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17. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 14,296 17,990 
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย (1,383) (2,049) 
รวม 12,913 15,941 
หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (4,075) (4,444) 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี 8,838 11,497 

บริษัทฯได้ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใช้ในการ
ดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ประมาณ 3 ถึง 5 ปี 

บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้  
 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงนิขัน้ต่ําที่ต้องจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 4,756 9,540 14,296 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (681) (702) (1,383) 
มูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 4,075 8,838 12,913 

 
 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงนิขัน้ต่ําที่ต้องจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 5,266 12,724 17,990 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (822) (1,227) (2,049) 
มูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 4,444 11,497 15,941 
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18. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
  (หน่วย: พันบาท) 
 สํารองโครงการ

ผลประโยชน ์  
หลังออกจากงาน

ของพนักงาน 

สํารอง
ผลประโยชน ์ 

ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน รวม 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน             
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 34,466 1,547 36,013 

ส่วนที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน:    
ต้นทุนบริการในปัจจุบนั  3,207 272 3,479 
ต้นทุนดอกเบี้ย 900 56 956 

ผลประโยชนท์ี่จ่ายในระหว่างป ี (975) (1,417) (2,392) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                       
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 37,598 458 38,056 

ส่วนที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน:    
ต้นทุนบริการในปัจจุบนั  5,357 2,981 8,338 
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,683 608 2,291 

ส่วนที่รับรู้ในกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น:    
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย    

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ 
ด้านประชากรศาสตร ์ 3,595 - 3,595 

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ  
ทางการเงิน  2,011 - 2,011 

ส่วนที่เกิดจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ 446 - 446 
ผลประโยชนท์ี่จ่ายในระหว่างป ี (8,291) (562) (8,853) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                     
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 42,399 3,485 45,884 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกําไรหรือ
ขาดทุน 

(หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 

ต้นทุนขาย 7,855 2,681 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 2,774 1,754 

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 10,629 4,435 
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 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจํานวน
ประมาณ 8 ล้านบาท (2558: จํานวน 9 ล้านบาท)  

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริษัทฯประมาณ 18 ปี (2558: 19 ปี) 

 สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้ 

 2559 2558 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อัตราคิดลด 2.7 4.4 
อัตราการขึ้นเงินเดือน 0.0 - 6.5 0.0 - 7.0 
อัตราการเปลี่ยนแปลงใน 

จํานวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ) 0.0 - 20.0 0.0 - 20.0 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
อัตราคิดลด  
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (4,653) 
 ลดลงร้อยละ 1 5,621 
อัตราการขึ้นเงินเดือน  
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 5,390 
 ลดลงร้อยละ 1 (4,573) 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน  
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของฐานแต่ละช่วงอายุ (5,278) 
 ลดลงร้อยละ 20 ของฐานแต่ละช่วงอายุ 6,783 
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19. ประมาณการหนี้สิน 

จํานวนเงินประมาณการหนี้สินเป็นประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า โดยมีรายการ
เปลี่ยนแปลงสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 15,901 
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 5,349 
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (749) 
โอนกลับประมาณการหนี้สิน (3,869) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 16,632 
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 5,048 
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (886) 
โอนกลับประมาณการหนี้สิน (8,258) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 12,536 

 บริษัทฯบันทึกประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า โดยตั้งขึ้นในอัตราร้อยละของยอดขายซึ่ง
อัตราดังกล่าวประมาณขึ้นจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในอดีต 

20. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้อง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  10 ของ         
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้
จัดสรรสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สําคัญดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนักงาน 498,145 515,154 
ค่าเสื่อมราคา 148,206 140,504 
ค่าตัดจําหน่าย 8,041 10,007 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - 7,725 
สํารองการรับประกันสินค้า 5,048 5,349 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 13,272 17,702 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,340,580 1,371,367 
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต 14,233 9,390 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  596 951 
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22.  ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 2559 2558 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 10,531 3,769 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว 

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (2,628) (2,412) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 7,903 1,357 

จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 2559 2558 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 363 - 

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 2559 2558 

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 145,098 145,801 

   
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 29,020 29,160 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน - (2,336) 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:   

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 23) (21,941) (28,308) 
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 1,319 1,204 
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (195) (140) 
อ่ืน ๆ (300) 1,777 

รวม (21,117) (25,467) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 7,903 1,357 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันที ่ ณ วันที ่
 30 กันยายน 2559  30 กันยายน 2558 
   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 8,057 8,192 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 225 94 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,753 1,142 
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกันสินค้า 752 499 
ประมาณการหน้ีสินค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 1,795 755 

 13,582 10,682 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 726 760 
อื่น ๆ 1 58 
 727 818 

สุทธิ 12,855 9,864 

23. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สิทธิประโยชน์ที่สําคัญบางประการสามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

   การยกเว้น  
  การยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล  
 บัตรส่งเสริม อากรขาเข้า สําหรับกําไรสุทธิ วันเริ่มใช้สิทธิ 
 การลงทุนเลขที ่ สําหรับเครื่องจักร เป็นระยะเวลา ในบัตรส่งเสริม 

การผลิตสายควบคุมสําหรับ
ยานพาหนะและรางกระจก
รถยนต์ 

1827(2)/2550 หมดอายุแล้ว 8  ป ี 1 กรกฎาคม 2550 

การผลิตสายควบคุมสําหรับ
ยานพาหนะและรางกระจก
รถยนต์ 

1715(2)/2555 หมดอายุแล้ว 7  ป ี 28 กุมภาพันธ์ 2556 

การผลิตสายควบคุมสําหรับ
ยานพาหนะและรางกระจก
รถยนต์ 

1006(2)/2557 หมดอายุแล้ว 7  ป ี 9 ธันวาคม 2556 

การผลิตสายควบคุมสําหรับ
ยานพาหนะและรางกระจก
รถยนต์ 

1539(2)/2557 จะหมดอายุ 
ภายในวันที่                        

28 ตุลาคม 2559 

7  ป ี 2 มีนาคม 2559 
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รายได้ของบริษัทฯจําแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 กิจการที่ได้รับ 

การส่งเสริมการลงทุน 
กิจการที่ไม่ได้รับ 

การส่งเสริมการลงทุน รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายได้จากการขาย       
 รายได้จากการขายในประเทศ 1,793,946 2,305,064 748,748 369,557 2,542,694 2,674,621 

 รายได้จากการส่งออก 37,852 37,654 143,623 115,845 181,475 153,499 

รวมรายได้จากการขาย 1,831,798 2,342,718 892,371 485,402 2,724,169 2,828,120 

24. ก าไรต่อหุ้น 

 กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี 

25. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอํานาจตัดสินใจ
สูงสุดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ําเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน 

 บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและ         
จําหน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และดําเนิน
ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไร
หรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพย์ที่
แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

 บริษัทฯดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2559 บริษัทฯมีรายได้จากกลุ่มบริษัทรายใหญ่จํานวนสามกลุ่ม เป็นจํานวนเงินประมาณ 549 
ล้านบาท 499 ล้านบาท และ 383 ล้านบาท (2558: จํานวนเงิน 537 ล้านบาท 469 ล้านบาท และ 432 
ล้านบาท ตามลําดับ)  
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26. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัท เอไอเอ จํากัด และจะจ่ายให้แก่
พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2559 
บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจํานวน 8 ล้านบาท (2558: 8 ล้านบาท) 

27. เงินปันผล 

 
เงินปันผล 

 
อนุมัติโดย 

 
เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล               
จ่ายต่อหุ้น 

  (พันบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจําปีสิ้นสุดวันที่ 

30 กันยายน 2557 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 129,900 0.50 
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 51,960 0.20 
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2558  181,860 0.70 

    
เงินปันผลประจําปีสิ้นสุดวันที่ 

30 กันยายน 2558 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

เมือ่วันที่ 26 มกราคม 2559 77,940 0.30 
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 64,950 0.25 
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2559  142,890 0.55 

28. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันที ่30 กันยายน 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจํานวนเงิน 11 ล้านบาท และ 0.02 
ล้านเหรียญสหรัฐ (2558: 14 ล้านบาท และ 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐ) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออุปกรณ์ 
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28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ และสัญญาบริการ 
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการที่
บอกเลิกไม่ได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
จ่ายชําระ 2559 2558 

ภายใน 1 ปี 38 38 
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 10 36 

28.3 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 ซึ่งในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2559 บริษัทฯมี
ค่าธรรมเนียมที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจํานวนเงินประมาณ 37 ล้านบาท (2558: 
44 ล้านบาท) 

28.4 การค้ าประกัน 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่
เป็นจํานวน 3 ล้านบาท (2558: 3 ล้านบาท และ 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพัน
ทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ําประกันการใช้ไฟฟ้า
และอ่ืน ๆ 

28.5 คดีฟ้องร้อง 

 จากกรณีที่กรมศุลกากรได้เข้าตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย และได้กล่าวหาว่าบริษัทฯสําแดงพิกัด
ประเภทอัตราศุลกากรสินค้านําเข้าในใบขนสินค้าขาเข้าระหว่างปี 2546 ถึง 2549 ต่ํากว่าความเป็นจริง 
โดยประเมินอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มขาดเป็นเงินจํานวนเงินรวม 17.9 ล้านบาท ต่อมา ในเดือน
ตุลาคม 2559 บริษัทฯอยู่ระหว่างยื่นคําอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลาง อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาและ
ผู้บริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเชื่อว่าบริษัทฯไม่มีหน้าที่ต้องชําระภาษีอากรที่ขาดรวมทั้ง             
เงินเพิ่ม ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯได้ชําระภาษีอากรนําเข้าอย่างถูกต้องแล้วตามพระราชกําหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สิน
สําหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวในงบการเงิน 
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29. เครื่องมือทางการเงิน 

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เคร่ืองมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯมีความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

 บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ
จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของ
บริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จํานวนมากราย 
จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้น และ
เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดใน
ปัจจุบัน ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต่ํา 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําห นด หรือ วันที่มีการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้            

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึ้นลง ไม่มีอัตรา  อัตราดอกเบี้ย 

 1 ป ี ถึง 5 ป ี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อป)ี 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด - - 499.2 7.7 506.9 0.05 - 0.500 
เงินลงทุนช่ัวคราว 200.5 - - - 200.5 0.80 - 1.375 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - - - 488.3 488.3 - 

เงินลงทุนระยะยาว - - - 25.7 25.7 - 
 200.5 - 499.2 521.7 1,221.4  
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  (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึ้นลง ไม่มีอัตรา  อัตราดอกเบี้ย 

 1 ป ี ถึง 5 ป ี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อป)ี 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร - - 300.0 - 300.0 2.90 - 3.05 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ - - - 551.1 551.1 - 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.1 8.8 - - 12.9 2.46 - 5.01 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 64.9 113.4 - - 178.3 3.90 
 69.0 122.2 300.0 551.1 1,042.3  

       
 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึ้นลง ไม่มีอัตรา  อัตราดอกเบี้ย 

 1 ป ี ถึง 5 ป ี ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ที่แทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อป)ี 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด - - 628.6 19.6 648.2 0.05 - 0.375 
เงินลงทุนช่ัวคราว 0.1 - - - 0.1 0.80 - 0.875 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - - - 479.5 479.5 - 

เงินลงทุนระยะยาว - - - 25.7 25.7 - 
 0.1 - 628.6 524.8 1,153.5  

       
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร - - 500.0 - 500.0 2.95 - 3.45 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ - - - 552.1 552.1 - 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.4 11.5 - - 15.9 2.46 - 4.76 
 4.4 11.5 500.0 552.1 1,068.0  
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญา
ไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้ 

สกุลเงิน 
สินทรัพย์ทางการเงนิ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 

หนี้สินทางการเงิน        
ณ วันที่ 30 กันยายน 

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            
ณ วันที่ 30 กันยายน 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.2 1.2 0.8 1.2 34.70 36.37 
เยน 2.8 5.3 124.4 133.0 0.34 0.30 

บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

สกุลเงิน จํานวนที่ซ้ือ 
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา 

ของจํานวนที่ซื้อ วันครบกําหนดตามสัญญา 
 (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 

สกุลเงิน จํานวนที่ซ้ือ 
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา 

ของจํานวนที่ซื้อ วันครบกําหนดตามสัญญา 
 (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.1 36.11 - 36.17 มีนาคม 2559 
เยน 20.0 0.30 มีนาคม 2559 
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29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 เนื่องจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น  เงินกู้ยืมมีอัตรา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ           
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม ดังนี้  

(หน่วย: ล้านบาท) 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  - 346 - 346 

ในระหวา่งปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

30. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 
30 กันยายน 2559 บริษัทฯมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.68:1 (2558: 0.69:1) 

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเสนอการจ่ายเงินปันผลสําหรับ     
ผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯได้อนุมัติ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 ไปแล้วในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คงเหลือ
สําหรับเงินปันผลที่จะจ่ายอีกจํานวน 0.25 บาทต่อหุ้น  คิดเป็นจํานวนเงิน 64.95 ล้านบาท                            
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

32. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 


