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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จาํกัด (มหาชน)  
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสามเดือนสิ 5นสดุวนัเดียวกนั และ
หมายเหตปุระกอบงบการเงินแบบยอ่ ของบริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จํากดั (มหาชน) ซึ�งผู้บริหารของกิจการเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี 5 ตามมาตรฐานฉบบัที� 34 เรื�อง    
งบการเงินระหวา่งกาล สว่นข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี�ยวกบัข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล
ดงักลา่วจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า  
 
ขอบเขตการสอบทาน 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคคลากรซึ�งส่วนใหญ่เป็นผู้ รับผิดชอบด้านการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและ
วิธีการสอบทานอื�น การสอบทานนี 5มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทําให้
ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื�อมั�นว่าจะพบเรื�องที�มีนัยสําคญัทั 5งหมด  ซึ�งอาจพบได้จากการตรวจสอบ    
ดงันั 5นข้าพเจ้าจงึไมอ่าจแสดงความเห็นตอ่ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลที�สอบทาน 
 
ข้อสรุป 
ข้าพเจ้าไมพ่บสิ'งที'เป็นเหตใุห้เชื'อวา่ข้อมลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ ?นตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที' 34 เรื'องงบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ที�แสดงเปรียบเทียบ 
งบการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จํากดั (มหาชน) สําหรับงวดตั 5งแตว่นัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัที� 
30 กนัยายน พ.ศ. 2555 ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอื�น ซึ�งอยู่ในสํานกังานเดียวกนักบัข้าพเจ้า ซึ�งได้แสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไข ตามรายงานลงวนัที� 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยมีวรรคเน้นเกี�ยวกบับริษัท
ได้เปลี'ยนแปลงรอบระยะเวลารายงานจากเดิมสิ ?นสุดวันที' 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็นสิ ?นสุดวันที' 30 
กนัยายน ของทุกปี และได้รับอนมุตัิจากมติที'ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแล้ว โดยให้เริ'มรอบระยะเวลารายงาน
ตั ?งแตว่นัที' 1 มกราคม พ.ศ. 2555 สิ ?นสดุวนัที' 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ 
วนัที' 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 ที'แสดงเปรียบเทียบเป็นสว่นหนึ'งงบการเงินดงักลา่ว 

 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนสิ 'นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ที�แสดง
เปรียบเทียบ 
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี'ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด สําหรับงวดสาม
เดือนสิ ?นสุดวนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ที'แสดงเปรียบเทียบ
จดัทําโดยผู้บริหาร ซึ'งไมไ่ด้มีสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 

 

 

                    นางสาวปราณีย์  ผลงาม 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4987 

บริษัท สหการสอบบญัชี จํากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัที� 11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



(หน่วย : บาท)

ณ วันที� 31 ธันวาคม ณ วันที� 30 กันยายน

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555

สินทรัพย์ "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

สินทรัพย์หมุนเวียน หมายเหตุ

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 266,172,204.93    140,999,571.93      

   เงินลงทนุชั�วคราว 7 98,115.58             97,286.38               

   ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น 8 646,885,944.43    663,248,011.20      

   สินค้าคงเหลือ 438,735,182.87    415,162,391.61      

   สินทรัพย์หมนุเวียนอื�น 33,234,008.79      37,823,925.77        

   รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 1,385,125,456.60 1,257,331,186.89   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

   เงินลงทนุระยะยาว 14.1 25,704,000.00      25,704,000.00        

   อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ - สทุธิ 137,386,474.59    138,002,815.43      

   ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 1,010,436,950.89 977,129,696.51      

   สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 26,952,672.77      28,103,660.24        

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

   รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,201,499,139.84 1,169,959,213.77   

รวมสินทรัพย์ 2,586,624,596.44 2,427,290,400.66  

                          

บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินแบบยอ่ถือเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �



(หน่วย : บาท)

ณ วันที� 31 ธันวาคม ณ วันที� 30 กันยายน

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555

 หนี 2สินและส่วนของเจ้าของ "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หนี 2สินหมุนเวียน หมายเหตุ

   เงินกู้ ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน 9 100,000,000.00    -

   เจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�น 10 527,765,570.99    556,790,703.36      

   เจ้าหนี �ซื �อสินทรัพย์ 30,366,605.84      39,717,978.66        

   เจ้าหนี �เช่าซื �อสินทรัพย์ที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 6,560,070.81        6,386,231.10          

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

   คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 11 67,506,122.67      101,945,413.12      

   หนี �สินหมนุเวียนอื�น 7,429,994.74        6,667,333.66          

   รวมหนี �สินหมนุเวียน 814,628,365.05    767,757,659.90      

หนี 2สินไม่หมุนเวียน

   เจ้าหนี �เช่าซื �อสินทรัพย์ 7,181,467.56        8,495,690.78          

   เงินกู้ ยืมระยะยาว 75,000,000.00      52,250,000.00        

   ประมาณการหนี �สิน 12 20,262,539.89      18,572,258.10        

   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 13 21,283,635.16      21,032,134.16        

   หนี �สินไมห่มนุเวียนอื�น 2,619,546.75        98,456.07               

   รวมหนี �สินไมห่มนุเวียน 126,347,189.36    100,448,539.11      

รวมหนี 2สิน 940,975,554.41   868,206,199.01     

บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินแบบยอ่ถือเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �



(หน่วย : บาท)

ณ วันที� 31 ธันวาคม ณ วันที� 30 กันยายน

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555

 หนี 2สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ) "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

ส่วนของเจ้าของ

   ทนุเรือนหุ้น

      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 26,850,000.00      26,850,000.00        

        ยงัไมไ่ด้จดัสรร 894,128,857.48    807,564,017.10      

รวมส่วนของเจ้าของ 1,645,649,042.03 1,559,084,201.65  

รวมหนี 2สินและส่วนของเจ้าของ 2,586,624,596.44 2,427,290,400.66  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินแบบยอ่ถือเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี �

บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



(หน่วย : บาท)

2555 2554

รายได้ หมายเหตุ

รายได้จากการขาย 912,988,922.69    301,007,234.50    

รายได้อื�น 25,771,567.41      14,270,908.70      

รวมรายได้ 938,760,490.10   315,278,143.20   

ค่าใช้จ่าย 15

ต้นทนุขาย 739,849,182.81    263,503,828.54    

คา่ใช้จ่ายในการขาย 32,257,545.41  7,558,996.02    

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 60,788,950.91  43,177,830.18  

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 14.3 13,973,450.00  17,938,500.00  

รวมค่าใช้จ่าย 846,869,129.13   332,179,154.74   

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 91,891,360.97     (16,901,011.54)    

ต้นทนุทางการเงิน (1,043,420.18)       (358,498.77)          

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 90,847,940.79      (17,259,510.31)    

ภาษีเงินได้ 16 (4,283,100.41)       491,346.71           

กําไร(ขาดทนุ)สําหรับงวด 86,564,840.38      (16,768,163.60)    

กําไรเบด็เสร็จอื�น  - สทุธิจากภาษีเงินได้ - -
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 86,564,840.38     (16,768,163.60)    

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

      กําไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขั 9นพื 9นฐาน 0.33                 (0.06)                

      จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ 9าหนกัที�ใช้คํานวณ(หุ้น) 259,800,000         259,800,000         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินแบบยอ่ถือเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี 9

บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จาํกัด (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ 5นสุดวันที6 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ 2554

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"



(หน่วย : บาท)
ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกนิมูลค่า รวม

และเรียกชําระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของเจ้าของ

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ วนัที� 1 ตลุาคม พ.ศ.  2554 259,800,000.00  464,870,184.55  26,850,000.00    800,060,885.48    1,551,581,070.03   

กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - (16,768,163.60)     (16,768,163.60)       

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 259,800,000.00  464,870,184.55  26,850,000.00    783,292,721.88    1,534,812,906.43  

ยอดคงเหลือต้นงวด 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   

กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 86,564,840.38      86,564,840.38        

ยอดคงเหลือปลายงวด วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 259,800,000.00  464,870,184.55  26,850,000.00    894,128,857.48    1,645,649,042.03  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินแบบย่อถือเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี 7

บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดสามเดือนสิ :นสุดวันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ 2554

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

กาํไรสะสม



(หน่วย : บาท)

2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 90,847,940.79     (17,259,510.31)   

    รายการปรับกระทบ

คา่เสื(อมราคาสินทรัพย์ถาวร 23,425,154.12     20,288,283.94     

คา่เสื(อมราคาอสงัหาริมทรัพย์เพื(อการลงทนุ 616,340.84          1,991,769.79       

คา่ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 2,242,706.47       1,501,221.34       

(กําไร)ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร (6,107,755.82)      (44,025.21)           

(กําไร)ขาดทนุจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร 8,088.35              9,537.24              

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 472,901.00          609,444.25          

ประมาณการหนี ;สิน 3,687,397.43       1,900,277.99       

(กําไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี(ยนที(ยงัไมเ่กิดขึ ;น (4,275,190.85)      (1,263,201.14)      

ดอกเบี ;ยรับ (292,676.84)         (2,339,119.00)      

คา่ใช้จ่ายดอกเบี ;ย 1,043,420.18       1,133,523.38       

111,668,325.67   6,528,202.27       

(เพิ(มขึ ;น)ลดลงในลกูหนี ;การค้าและลกูหนี ;อื(น 16,111,117.21     287,480,966.31   

(เพิ(มขึ ;น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ (23,572,791.26)   (190,782,336.35) 

(เพิ(มขึ ;น)ลดลงในสินทรัพย์หมนุเวียนอื(น 4,589,916.98       (25,454,104.70)   

(เพิ(มขึ ;น)ลดลงในสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื(น - 326,233.00          

เพิ(มขึ ;น(ลดลง)ในเจ้าหนี ;การค้าและเจ้าหนี ;อื(น (24,498,991.96)   (122,002,330.90) 

เพิ(มขึ ;น(ลดลง)ในคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย (38,646,548.11)   (50,252,324.28)   

เพิ(มขึ ;น(ลดลง)ในประมาณการหนี ;สิน (1,997,115.64)      (1,488,202.63)      

เพิ(มขึ ;น(ลดลง)ในภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (221,400.00)         (1,718,573.00)      

เพิ(มขึ ;น(ลดลง)ในหนี ;สินหมนุเวียนอื(น 762,661.08          15,666,603.27     

เพิ(มขึ ;น(ลดลง)ในหนี ;สินไมห่มนุเวียนอื(น 2,521,090.68 (1,600.00)             

    เงินสดรับจากการดําเนินงาน 46,716,264.65     (81,697,467.01)   

บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จาํกัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ &นสุดวันที( 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ 2554

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตปุระกอบงบการเงินแบบยอ่ถือเป็นสว่นหนึ(งของงบการเงินระหว่างกาลนี ;



(หน่วย : บาท)

2555 2554

    เงินสดรับดอกเบี ;ย 292,676.84          3,378,291.21       

    เงินสดจ่ายดอกเบี ;ย (1,043,420.18)      (1,133,523.38)      

    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (66,727.75)           (395,469.68)         

   เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 45,898,793.56    (79,848,168.86)   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

    (เพิ(มขึ ;น)ลดลงในเงินลงทนุชั(วคราว (829.20)                58,306,735.55     

    เงินสดจ่ายเพื(อซื ;อสินทรัพย์ถาวร (71,395,675.79)   (42,385,085.63)   

    เงินสดจ่ายเพื(อซื ;อสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (1,091,719.00)      (1,177,900.00)      

    เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 11,925,662.57     88,700.00            

   เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (60,562,561.42)   14,832,449.92    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

    เพิ(มขึ ;น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั ;นจากสถาบนัการเงิน 100,000,000.00   745,181.60          

    เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาว 41,500,000.00     -

    เงินสดจ่ายเจ้าหนี ;เช่าซื ;อสินทรัพย์ (1,654,484.14)      (783,275.14)         

    เงินสดจ่ายเงินปันผล (9,115.00)             (54,502.50)           

   เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ 139,836,400.86  (92,596.04)        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ(มขึ &นสุทธิ 125,172,633.00  (65,108,314.98)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 140,999,571.93   163,263,612.18   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิ &นงวด 266,172,204.93  98,155,297.20    

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ &นสุดวันที( 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ 2554

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หมายเหตปุระกอบงบการเงินแบบยอ่ถือเป็นสว่นหนึ(งของงบการเงินระหว่างกาลนี ;

บริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จาํกัด (มหาชน)
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ $นสุดวันที% 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ 2554 
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

 

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

ประเทศไทย โดยมีสํานักงานใหญ่ตั +งอยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที  700/737 หมู่ที  1 ตําบล     
พานทอง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย เพื อประกอบธุรกิจ ผลิตสายเบรก สายไมล์         
สายคนัเร่ง สายคลชั และเครื องอะไหลอ่ปุกรณ์ของรถยนต์ รถจกัรยานยนต์  

 
2.  เกณฑ์การจัดทาํและการนําเสนองบการเงนิระหว่างกาล 

2.1  งบการเงินระหว่างกาลของบริษัทสําหรับงวดสามเดือนสิ +นสุดวันที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ 
2554 ได้จดัทําขึ +นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที  34 (ปรับปรุง 2552) เรื อง “งบการเงินระหว่างกาล” 
และวิธีปฏิบตัทิางการบญัชีที รับรองทั วไปในประเทศไทย โดยบริษัทเลือกนําเสนองบการเงินระหว่าง
กาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษัทได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ         
งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงิน
ประจําปี 

2.2 งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 2555  ซึ งนํามาแสดงเปรียบเทียบได้มา
จากงบการเงินของบริษัทสําหรับงวดตั +งแต่วนัที  1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัที  30 กันยายน พ.ศ. 
2555 ซึ งตรวจสอบแล้ว 

2.3 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด สําหรับ
งวดสามเดือนสิ +นสดุวนัที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ งนํามาแสดงเปรียบเทียบจดัทําขึ +นโดยผู้บริหาร 
ซึ งไมไ่ด้มีการสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

2.4   ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ไม่เป็นข้อบ่งชี �ให้เห็น
การคาดการณ์ผลการดําเนินงานเตม็ปี 

 
2.5 ข้อมลูบางประการซึ งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจําปีที ได้จดัทําขึ +นตามหลกัการบญัชีที รับรอง

ทั วไป มิได้นํามาแสดงไว้ ณ ที นี + เนื องจากมิได้มีการกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวใน         
งบการเงินระหว่างกาล ดังนั +นงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้นจึงควรอ่านประกอบกับ           
งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินสําหรับงวดตั +งแต่วนัที  1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัที  
30 กนัยายน พ.ศ. 2555 ซึ งได้มีการตรวจสอบแล้ว 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที%ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ที%ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศที เกี ยวกบัมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการบญัชีที 

มีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที มีรอบระยะเวลาบญัชีที เริ มก่อนรายงานนี +หรือหลงัวนัที  1 มกราคม พ.ศ. 
2556 และ 2557 เป็นต้นไป ดงัตอ่ไปนี + 

  วันที%มีผลบังคับใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที  8 สว่นงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2556 
มาตรฐานการบัญชี   
ฉบบัที  12 ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2556 

ฉบบัที  20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี ยวกบัความช่วยเหลอืจากรัฐบาล 

1 มกราคม 2556 

ฉบบัที  21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงของอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ตา่งประเทศ 

1 มกราคม 2556 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที  10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที ไม่มีความเกี ยวข้องอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดําเนินงาน 
1 มกราคม 2556 

ฉบบัที  21 ภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์ที ไม่ได้คิดค่าเสื อมราคา
ที ตีราคาใหม ่

1 มกราคม 2556 

ฉบบัที  25 ภาษีเงินได้-การเปลี ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ
ผู้ ถือหุ้น 

1 มกราคม 2556 

ฉบบัที  29 การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที  4 การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม ่ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที  12 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที  13 โปรแกรมสทิธิพิเศษแก่ลกูค้า 1 มกราคม 2557 
 
 
 
 
 

  ฝ่ายบริหารของบริษัทคาดวา่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที เกี ยวข้องกบับริษัทมาเริ ม
ถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทเมื อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคบัใช้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่
ระหวา่งการประเมินผลกระทบตอ่งบการเงินในปีที เริ มใช้มาตรฐานดงักลา่ว 

 
4.  สรุปนโยบายการบัญชีที%สาํคัญ 

บริษัทได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกับที ใช้ใน         
งบการเงินสําหรับงวดตั +งแตว่นัที  1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 2555 
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5.  ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ%มเตมิ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ +นสุดวนัที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ 2554 บริษัทซื +อเครื องคอมพิวเตอร์

จํานวน 0.51 ล้านบาท และ 0.66 ล้านบาท และโดยทําสญัญาเช่าซื +อจํานวน 0.62 ล้านบาท และ 0.78 
ล้านบาท ตามลําดบั ซึ งรายการดงักล่าวไม่เกี ยวข้องกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรม
จดัหาเงิน 

 
6.  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
        เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ประกอบด้วย 

   (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที% 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2555 
 ณ วันที% 30 กันยายน   

พ.ศ. 2555 
    

เงินสด 289,218.75  336,013.50 
เงินฝากออมทรัพย์ 201,181,058.34  113,626,666.65 
เงินฝากกระแสรายวนั 64,701,927.84  27,036,891.78 

           รวม 266,172,204.93  140,999,571.93 
 
7.  เงนิลงทุนชั%วคราว 

 ณ วนัที  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และวนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 2555 บริษัทได้ลงทนุในเงินฝากประจํา 
3-6 เดือน จํานวน 0.09 ล้านบาท อตัราดอกเบี +ยร้อยละ 0.65 – 3.80 ตอ่ปี และร้อยละ 1.87 – 3.00 ตอ่ปี  

 
8.  ลูกหนี $การค้าและลูกหนี $อื%น 

ลกูหนี +การค้าและลกูหนี +อื น ประกอบด้วย          

(หน่วย : บาท) 

 ณ วันที% 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2555 

 ณ วันที% 30 กันยายน  
พ.ศ. 2555 

    

ลกูหนี +การค้า - กิจการที เกี ยวข้องกนั 30,636,412.27  31,667,486.47 
ลกูหนี +การค้า - กิจการอื น 610,102,394.73  631,278,128.42 
         รวมลกูหนี +การค้า 640,738,807.00  662,945,614.89 
ลกูหนี +อื น – กิจการที เกี ยวข้องกนั 144,971.97  - 
ลกูหนี +อื น – กิจการอื น 6,002,165.46  302,396.31 
         รวมลกูหนี +การค้าและลกูหนี +อื น 646,885,944.43  663,248,011.20 
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ลกูหนี +การค้า สามารถแยกตามอายหุนี +ที ค้างชําระได้ดงันี + 
(หน่วย : บาท) 

 ณ วันที% 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2555 

 ณ วันที% 30 กันยายน  
พ.ศ. 2555 

    

0 - 3 เดือน 627,535,141.48  643,983,248.96 
3 - 6 เดือน 801,557.89  12,710,068.94 
6 -12 เดือน 12,264,915.95  6,252,296.99 
มากกวา่ 12 เดือนขึ +นไป 137,191.68  - 
         รวม 640,738,807.00  662,945,614.89 

 
9. เงินกู้ยืมระยะสั$นจากสถาบันการเงนิ 

 ณ วันที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริษัทได้ทําสญัญากู้ ยืมเงินระยะสั +นกับสถาบนัการเงินแห่งหนึ ง 
โดยออกตัMวสญัญาใช้เงิน วงเงิน 100 ล้านบาท อตัราดอกเบี +ย 3.65 ต่อปี วงเงินดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพย์ 
คํ +าประกนั 

 

10. เจ้าหนี $การค้าและเจ้าหนี $อื%น 
เจ้าหนี +การค้าและเจ้าหนี +อื น ประกอบด้วย          

(หน่วย : บาท) 

 ณ วันที% 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2555 

 ณ วันที% 30 กันยายน   
พ.ศ. 2555 

    

เจ้าหนี +การค้า - กิจการที เกี ยวข้องกนั 110,254,313.85  141,591,624.53 
เจ้าหนี +การค้า - กิจการอื น 395,511,813.54  384,902,772.65 
ตัMวเงินจา่ย 235,159.15  582,715.14 
         รวมเจ้าหนี +การค้า 506,001,286.54  527,077,112.32 
เจ้าหนี +อื น 21,764,284.45  29,713,591.04 
         รวมเจ้าหนี +การค้าและเจ้าหนี +อื น 527,765,570.99  556,790,703.36 
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11. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย ประกอบด้วย          

(หน่วย : บาท) 

 ณ วันที% 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2555 

 ณ วันที% 30 กันยายน   
พ.ศ. 2555 

    

คา่นํ +า – คา่ไฟฟ้าค้างจา่ย 2,441,441.00  2,617,192.93 
คา่โบนสัค้างจา่ย 24,266,000.00  78,489,855.00 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 6,359,737.42  2,143,364.76 
คา่ลิขสิทธิOค้างจา่ย 25,837,652.89  13,067,368.41 
คา่ใช้จา่ยอื นๆ ค้างจา่ย 8,601,291.36  5,627,632.02 
 67,506,122.67  101,945,413.12 

 
12. ประมาณการหนี $สิน 

     ประมาณการหนี +สิน ประกอบด้วย 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วันที% 31 ธันวาคม  ณ วันที% 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2555 

ประมาณการหนี +สนิ-การรับประกนัคณุภาพสนิค้าต้นงวด 18,572,258.10  15,131,977.14 
บวก ประมาณการหนี +สนิเพิ มในระหวา่งงวด 3,687,397.43  5,347,330.47 
 22,259,655.53  20,479,307.61 
หกั ประมาณการหนี +สนิลดลงในระหวา่งงวด (1,997,115.64)  (1,907,049.51) 
ประมาณการหนี +สนิ-การรับประกนัคณุภาพสนิค้าปลายงวด 20,262,539.89  18,572,258.10 

 

13. ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 
บริษัทมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน      

ซึ งจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ที กําหนดไว้ที ไมไ่ด้จดัให้มีกองทนุ 
 จํานวนที รับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จตามโครงการผลประโยชน์ที กําหนดไว้ มีดงันี + 

 (หน่วย : บาท) 

 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ $นสุด 

วันที% 31 ธันวาคม พ.ศ. 
 2555  2554 

ต้นทนุบริการปัจจบุนั 331,422.00  427,133.75 
ต้นทนุดอกเบี +ย 141,479.00  182,310.50 
                         รวม 472,901.00  609,444.25 
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การเปลี ยนแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ที กําหนดไว้ มีดงันี + 
 (หน่วย : บาท) 

 ณ วันที% 31 
ธันวาคม  

 ณ วันที% 30 
กันยายน 

 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2555 

มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นงวด 21,032,134.16  21,762,036.16 
บวก ต้นทนุบริการปัจจบุนั 331,422.00  994,266.00 
บวก ต้นทนุดอกเบี +ย 141,479.00  424,437.00 
 21,505,035.16  23,180,739.16 
หกั จ่ายภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ (221,400.00)  (2,148,605.00) 
มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายงวด 21,283,635.16  21,032,134.16 

 

 

ข้อสมมตฐิานในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัที สําคญัที ใช้ในการคํานวณ
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ มีดงัตอ่ไปนี + 
 

 ณ วันที% 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2555 

 ณ วันที% 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2555 

ข้อสมมตฐิานทางการเงนิ    
อตัราคิดลด  4.10 %  4.10 % 
อตัราเงินเฟ้อ 3 %  3 % 

อตัราการเพิ มขึ +นของเงินเดือน 7 %  7 % 

อตัราการลาออก 8-20 % ตามชว่งอาย ุ 8-20 % ตามชว่งอาย ุ
อายเุกษียณ 60 ปี  60 ปี 

 

 
14. รายการบัญชีกับกิจการที%เกี%ยวข้องกัน 

รายการบญัชีกบักิจการที เกี ยวข้องกนั ประกอบด้วย 
14.1  เงินลงทนุระยะยาว 

  

                                                                          (หน่วย : บาท) 
 ประเภทกิจการ ลักษณะ      ทุนที%ออกและ สัดส่วนการลงทุน (%)  วิธีราคาทุน 
  ความสัมพันธ์ เรียกชาํระแล้ว ณ วันที%  ณ วันที%   ณ วันที%  ณ วันที% 
    31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน 
    พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2555 

เงินลงทุนทั%วไป          
Hi-Lex Vietnam Company        
   Limited 

ผลิตชิ +นสว่น 
ประกอบยานยนต์ 

ผู้ ถือหุ้น 
 

เหรียญสหรัฐ 
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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    14.2  รายการค้ากบักิจการที เกี ยวข้องกนั 
บริษัทมีรายการบญัชีกบักิจการที เกี ยวข้องกนั สินทรัพย์ หนี +สิน รายได้และคา่ใช้จ่ายส่วนหนึ งของ
บริษัทเกิดจากรายการกบักิจการที เกี ยวข้องกนั บริษัทเหลา่นี +เกี ยวข้องกนัโดยการเป็นกรรมการทั +ง
ทางตรงหรือทางอ้อม รายการบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามปกตธิุรกิจและเงื อนไขการค้าทั วไป ดงันี + 
 

   (หน่วย : ล้านบาท) 

 ลักษณะความสัมพันธ์  ณ วันที% 

   31 ธันวาคม  30 กันยายน 

   พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2555 

ยอดคงเหลือ      
กิจการที%เกี%ยวข้องกัน      
ลูกหนี $การค้า      

บริษัท ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  1.31  1.63 
บริษัท ซมัมิท โอโต บอดี + อินดสัตรี จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  1.63  1.31 
บริษัท ซมัมิท แหลมฉบงั โอโตซีท แมนแูฟคเจอริ ง จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  1.23  2.25 
บริษัท ซมัมิทแอนเซ ่ออโต พาร์ท จํากัด กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  2.67  3.99 
บริษัท ซมัมิทโอซกูะ แมนแูฟคเจอริ ง จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  4.66  4.40 
บริษัท จอห์นสนั คอนโทรลส์ แอนด์ ซมัมิท อินทีเรียส์ จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  9.43  8.00 
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd. บริษัทในเครือ มีกรรมการ 

และผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
 1.50  1.46 

PT. Hi-Lex Indonesia  กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  1.17  2.85 
Hi-Lex Corporation  ผู้ ถือหุ้น  0.79  0.74 
Armstrong Auto Parts SDN.BHD. ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  5.44  4.11 
Hi-Lex India Private Limited  กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  0.06  0.37 
Hi-Lex Hungary KFT  กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  0.91  0.55 

เจ้าหนี $การค้า      
บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  9.79  9.95 
บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนแูฟคเจอริ ง จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  13.61  18.94 
บริษัท ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  0.77  0.97 
บริษัท ไทยออโต้อินดสัตรี จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  0.01  - 
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  (หน่วย : ล้านบาท) 

 ลักษณะความสัมพันธ์  ณ วันที% 

   31 ธันวาคม  30 กันยายน 

   พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2555 

ยอดคงเหลือ      
กิจการที%เกี%ยวข้องกัน      
เจ้าหนี $การค้า      

Hi-Lex Vietnam Co., Ltd. บริษัทในเครือ มีกรรมการ 
และผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

 10.14  15.19 

Hi-Lex Corporation  ผู้ ถือหุ้น  72.77  88.62 
Yantai TSK Cable System Co., Ltd. กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  1.94  4.88 
TSK (Korea) Co., Ltd. กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  -  2.31 
Chongging  Hi - Lex Control Cable System Co., Ltd. กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  -  0.14 
Hi-Lex American  กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  0.07  - 
Hi-Lex India Private Limited  กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  1.15  0.57 

ค่าลิขสิทธิEค้างจ่าย      
Hi-Lex Corporation  ผู้ ถือหุ้น  25.84  13.07 

เจ้าหนี $ซื $อสินทรัพย์      
บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนแูฟคเจอริ ง จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  0.35  - 
บริษัท พี. ทลูลิ ง จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั  0.15  0.14 
Hi-Lex Corporation  ผู้ ถือหุ้น  4.48  - 
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  (หน่วย : ล้านบาท) 

 ลักษณะความสัมพันธ์ สาํหรับงวดสามเดือน 

  สิ $นสุดวันที% 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2554 

รายได้และค่าใช้จ่าย     
กิจการที%เกี%ยวข้องกัน     
รายได้จากการขาย     

บริษัท ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 1.23  0.75 
บริษัท ซมัมิท โอโต บอดี + อินดสัตรี จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 1.52  0.68 
บริษัท ซมัมิท แหลมฉบงั โอโตซีท แมนแูฟคเจอริ ง จํากดั  กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 1.15  1.49 
บริษัท ซมัมิทแอนเซ ่ออโตพาร์ท จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 3.94  2.43 
บริษัท ซมัมิท โอซกูะ แมนแูฟคเจอริ ง จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 6.42  2.84 
บริษัท จอห์นสนั คอนโทรลส์ แอนด์ ซมัมิท อินทีเรียส์ จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 6.73  4.91 
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd. บริษัทในเครือ มีกรรมการ 

และผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
2.10  3.43 

PT. Hi-Lex Indonesia  กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 0.99  1.61 
Hi-Lex Corporation ผู้ ถือหุ้น 1.77  1.36 
Armstrong Auto Parts SDN. BHD. ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 2.57  5.02 
Hi-Lex Hungary KFT กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 1.13  1.14 

รายได้อื%น     
Hi-Lex Corporation ผู้ ถือหุ้น -  0.24 

รายได้ค่าเคลม     
Hi-Lex Corporation ผู้ ถือหุ้น 0.02  0.08 
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd. บริษัทในเครือ มีกรรมการ 

และผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
0.06  0.03 

Armstrong Auto Parts SDN. BHD. ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 0.04  0.09 
PT. Hi-Lex Indonesia  กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 0.22  - 

ซื $อสินค้า     
Hi-Lex India Private Limited กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 2.01  - 
บริษัท คอมพลีท โอโตพาร์ท จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 9.15  4.89 
บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนแูฟคเจอริ ง จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 20.04  6.54 
บริษัท ไทยออโต อินดสัตรี จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 0.01  0.01 
บริษัท ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 1.41  0.45 
PT. Hi-Lex Indonesia  กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั -  0.30 
Hi-Lex American  กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 0.64  0.14 
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  (หน่วย : ล้านบาท) 

 ลักษณะความสัมพันธ์ สาํหรับงวดสามเดือน 

  สิ $นสุดวันที% 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2554 

รายได้และค่าใช้จ่าย     
กิจการที%เกี%ยวข้องกัน     
ซื $อสินค้า     

TSK (Korea) Co., Ltd. กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 5.55  5.74 
Hi-Lex Corporation ผู้ ถือหุ้น 157.87  206.40 
Yantai TSK Cable System Co., Ltd. กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 9.63  9.00 
Hi-Lex Vietnam Co., Ltd. บริษัทในเครือ มีกรรมการ 

และผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
32.11  34.57 

Chongging  Hi - Lex Control Cable System Co., Ltd. กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 0.25  - 
ซื $อสินทรัพย์     

บริษัท คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนแูฟคเจอริ ง จํากดั กรรมการและผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 0.48  2.99 
Hi-Lex Corporation ผู้ ถือหุ้น 0.64  0.49 

ค่าลิขสิทธิE     
Hi-Lex Corporation ผู้ ถือหุ้น 12.77  2.60 

 
 

14.3 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
14.3.1   ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์ที จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 

ของพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที เกี ยวข้อง
ที จา่ยให้กบักรรมการซึ งดํารงตําแหนง่เป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย  

14.3.2   ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นค่าตอบแทนที เป็นตวัเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และกองทุน
สํารองเลี +ยงชีพที จา่ยให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ
ที  ทจ. 24/2552 เรื อง ข้อกําหนดเกี ยวกับกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทที ออก
หลกัทรัพย์ลงวนัที  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 

14.3.3   สําหรับงวดสามเดือนสิ +นสุดวนัที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ 2554 คา่ตอบแทนที จ่าย
ให้ผู้ บริหารที สําคัญ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที  24 (ปรับปรุง 2552) เรื อง การ
เปิดเผยข้อมลูเกี ยวกบับคุคลหรือกิจการที เกี ยวข้องกนั มีดงันี + 
 (หน่วย : บาท) 

  สาํหรับงวดสามเดือน 

  สิ $นสุดวนัที% 31 ธันวาคม พ.ศ. 

  2555  2554 
     

ผลประโยชน์ระยะสั +น  13,203,450.00  17,938,500.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  10,328.25  61,947.75 

รวม  13,213,778.25  18,000,447.75 
 



 11

15. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

คา่ใช้จา่ยตามลกัษณะ สําหรับงวดสามเดือนสิ +นสดุวนัที  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และ 2554 ที เกิด
จากคา่ใช้จ่ายที สําคญั มีดงันี + 
 (หน่วย : บาท) 
 2555 2554 

การเปลี ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงานระหวา่งทํา 9,388,472.17 (50,326,921.74) 
วตัถดุบิและวสัดสุิ +นเปลืองใช้ไป 595,106,751.91 224,341,169.89 
คา่ใช้จา่ยพนกังาน 130,821,629.49 69,302,058.93 
คา่เสื อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 26,284,201.43 23,781,274.35 

 
16. ภาษีเงนิได้ 

ในปี พ.ศ. 2550 บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนให้โยกย้ายสถานประกอบการเพื อผลิตสายควบคุม
ยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์ โดยบริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิจากการ
ประกอบกิจการที ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ สําหรับงวดสามเดือนสิ +นสดุวนัที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
และ 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการที ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ งคํานวณภาษี   
เงินได้หลงัจากบวกกลบัรายจา่ยที ไมถื่อเป็นรายจา่ยตามประมวลรัษฎากร 

 

17. หนังสือคํ $าประกัน 
  ณ วนัที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ ณ วนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 2555 บริษัทได้ให้สถาบนัการเงิน

ภายในประเทศแห่งหนึ ง ออกหนังสือคํ +าประกันการใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้านครหลวงและส่วนภูมิภาค 
วงเงินรวม 2.35 ล้านบาท และ 2.40 ล้านบาท ตามลําดบั โดยไมมี่หลกัประกนั 

 

18. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 
 บริษัทดําเนินกิจการในสว่นงานทางธุรกิจเดียวคือประกอบธุรกิจผลิตชิ +นส่วนยานพาหนะ โดยดําเนิน
ธุรกิจในส่วนภูมิศาสตร์สองส่วนคือในประเทศและต่างประเทศ ซึ งรายได้จากส่วนงานภูมิศาสตร์ใน
ตา่งประเทศไมถึ่งร้อยละ 10 ของรายได้รวม บริษัทจงึไมไ่ด้เสนอข้อมลูทางการเงินจําแนกตามสว่นงาน 

 

19. สัญญาระยะยาว 
19.1 บริษัทมีข้อตกลงในการจา่ยคา่ลิขสิทธิOแก่บริษัทที เกี ยวข้องกนัแห่งหนึ ง โดยไม่มีกําหนดระยะเวลา

สิ +นสุด ในอตัราร้อยละ 2 ต่อปีของยอดขายสินค้าในประเทศทั +งหมดหกัด้วยยอดซื +อวตัถุดิบจาก
บริษัทที เกี ยวข้องกันรายดงักล่าว โดยมีกําหนดชําระค่าลิขสิทธิOปีละ 2 ครั +ง ภายใน 60 วนั นบัแต่
สิ +นเดือนมิถนุายนและเดือนธนัวาคมของทกุปี 
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19.2 บริษัทมีคา่เชา่ที ต้องจา่ยในอนาคตทั +งสิ +นภายใต้สญัญาเชา่การเงินและสญัญาเชา่ดําเนินงานดงันี + 
(หน่วย : บาท) 

 ณ วันที% 31 ธันวาคม  ณ วันที% 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2555 

ภายใน 1 ปี 13,726,793.43  14,253,518.91 
เกิน 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 11,837,474.25  14,803,634.17 

 
 

20. การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  
 สําหรับงวดตั �งแต่วันที�  1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที�  30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริษัทมี                 

การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเกี�ยวกับอายุการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

เพื�อให้เหมาะสมกบัสภาพและอายกุารใช้งานจริง โดยมีการเปลี�ยนแปลงอายกุารใช้งานของอาคารและ
สิ�งปลกูสร้าง ดงันี � 

 อัตราเดมิ อัตราใหม่ 

อาคารและสิ�งปลกูสร้างที�ได้มาปี พ.ศ. 2538 - 2547 20 ปี 40 ปี 
 

 จากการเปลี ยนแปลงประมาณการทางบญัชีดงักล่าว บริษัทได้คํานวณค่าเสื อมราคาของอาคาร
และสิ งปลกูสร้างตามอายกุารใช้งานที เหลืออยู่ ดงันั +นผลกระทบของการเปลี ยนแปลงประมาณการรับรู้     
เป็นคา่เสื อมราคาสินทรัพย์สําหรับงวดสามเดือนสิ +นสดุวนัที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ลดลงจํานวน 1.33 
ล้านบาท และมีผลกระทบกับค่าเสื อมราคาสินทรัพย์ในปี พ.ศ. 2556 - 2587 เป็นจํานวนรวม 16.12    
ล้านบาท 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ +นสุดวนัที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริษัทมีการเปลี ยนแปลงประมาณการ
ทางบญัชีเกี ยวกบัอายกุารใช้งานของอาคารและสิ งปลกูสร้าง เพื อให้เหมาะสมกบัสภาพและอายกุารใช้
งานจริง โดยมีการเปลี ยนแปลงอายกุารใช้งานของอาคารและสิ งปลกูสร้าง ดงันี + 

 อัตราเดมิ อัตราใหม่ 

อาคารและสิ งปลกูสร้างที ได้มาในปี พ.ศ. 2550 20 ปี 40 ปี 
 จากการเปลี ยนแปลงประมาณการทางบญัชีดงักล่าว บริษัทได้คํานวณค่าเสื อมราคาของอาคาร
และสิ งปลกูสร้างตามอายกุารใช้งานที เหลืออยู่ ดงันั +นผลกระทบของการเปลี ยนแปลงประมาณการรับรู้
เป็นคา่เสื อมราคาสินทรัพย์สําหรับงวดสามเดือนสิ +นสดุวนัที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ลดลงจํานวน 2.52 
ล้านบาท และมีผลกระทบกับค่าเสื อมราคาสินทรัพย์ในปี พ.ศ. 2556 - 2590 เป็นจํานวนรวม 91.36 
ล้านบาท  
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21. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 ตามมติที ประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2555 เมื อวนัที  29 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติให้จ่ายเงิน
ปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจํานวน 129.90 ล้านบาท โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผล
ภายในวนัที  22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 

 
22. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ 
  ณ วนัที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ได้จดัประเภทรายการบญัชีสําหรับงวดตั +งแตว่นัที  1 มกราคม พ.ศ. 

2555 ถึงวนัที  30 กนัยายน พ.ศ. 2555 ใหม่ เพื อแสดงรายการให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัรายการใน
งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ +นสดุวนัที  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ที เป็นสาระสําคญั ดงันี + 

- โปรแกรมระหว่างสร้างที แสดงอยู่ในบัญชีที ดิน อาคารและอุปกรณ์จํานวน 1.09 ล้านบาท         
จดัประเภทใหมนํ่าไปแสดงรวมในสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

 
23. การอนุมัตใิห้ออกงบการเงนิระหว่างกาล 
  งบการเงินระหว่างกาลนี +ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท     

เมื อวนัที  11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 




