
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2556 



 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2556 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง            
การเปลี$ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จาํกดั (มหาชน) ซึ$ งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ          
ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี"ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที$ 34 เรื$อง งบการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี$ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจาก        
ผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื$ อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากร ซึ$ งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื$น 
การสอบทานนี" มีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได ้         
ความเชื$อมั$นว่าจะพบเรื$ องที$มีนัยสําคญัทั"งหมดซึ$ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั"นขา้พเจ้าจึงไม่ได้แสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที$สอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิ$งที$เป็นเหตุให้เชื$อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ"นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที$ 34 เรื$อง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

ข้อมูลและเหตุการณ์ที$เน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 เกี$ยวกบัการเปลี$ยนแปลงนโยบายบญัชี เนื$องจากการนาํ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที$ 12 เรื$องภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินสําหรับปีสิ"นสุด
วนัที$ 30 กนัยายน 2556 ที$แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เพื$อสะทอ้นรายการปรับปรุงจากการเปลี$ยนแปลงนโยบาย
บญัชีดังกล่าว นอกจากนี"  บริษทัฯได้นําเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที$ 1 ตุลาคม 2555 เพื$อเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ โดยใชน้โยบายการบญัชีเกี$ยวกบัภาษีเงินไดด้งักล่าวดว้ยเช่นกนั ทั"งนี"  ขา้พเจา้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอยา่งมี
เงื$อนไขต่อกรณีนี"แต่อยา่งใด 
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เรื$องอื$น 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2556 (ก่อนปรับปรุงใหม่) 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื$น ซึ$ งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื$อนไขตามรายงานลงวนัที$ 25 พฤศจิกายน 2556                
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี$ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือน
สิ"นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2555 ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จาํกดั (มหาชน) (ก่อนปรับปรุงใหม่) สอบทานโดยผูส้อบ
บญัชีอื$นดงักล่าวขา้งตน้ ซึ$ งใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบสิ$งที$เป็นเหตุให้เชื$อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ได้
จดัทาํขึ"นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที$ 34 เรื$ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคญัตามรายงานลงวนัที$                  
11 กุมภาพนัธ์ 2556 

งบแสดงฐานะการเงินของ บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จาํกดั  )มหาชน  (  ณ วนัที$ 1 ตุลาคม 2555 ที$แสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบได้จดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯและไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
อย่างไรก็ตาม งบการเงินดงักล่าวถูกจดัทาํขึ"นโดยการปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2555  
ซึ$ งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื$นซึ$ งแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื$อนไขตามรายงานลงวนัที$ 26 พฤศจิกายน 2555  

 

 
 
กฤษดา เลิศวนา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 
 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 11 กุมภาพนัธ์ 2557 
 
 



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 2556 1 ตุลาคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 248,742                213,007                141,000                

เงินลงทุนชั0วคราว 100                       99                         97                         

ลูกหนี3การคา้และลูกหนี3 อื0น 4 495,083                615,766                663,698                

สินคา้คงเหลือ 382,643                414,201                415,162                

สินทรัพยห์มุนเวียนอื0น 7,493                    7,016                    15,184                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,134,061             1,250,089             1,235,141             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนระยะยาว 5 25,704                  25,704                  25,704

อสงัหาริมทรัพยเ์พื0อการลงทุน 6 135,379                135,923                138,003

ที0ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 1,196,872             1,137,114             977,130                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 21,986                  23,714                  28,103

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2 7,217                    7,233                    45

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื0น 36,656                  24,144                  23,209                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,423,814             1,353,832             1,192,194             

รวมสินทรัพย์ 2,557,875             2,603,921             2,427,335             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี3

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 2556 1 ตุลาคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

หนี$สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี$สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั3นจากธนาคาร 8 200,000 100,000 -                            

เจา้หนี3การคา้และเจา้หนี3 อื0น 9 413,218                493,523                595,926

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารที0ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ0งปี 10 75,000                  75,000                  56,250

หนี3 สินตามสญัญาเช่าซื3อที0ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ0งปี 6,331                    6,771                    6,386

หนี3 สินหมุนเวียนอื0น 97,817                  175,558                109,195

รวมหนี$สินหมุนเวยีน 792,366                850,852                767,757                

หนี$สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที0ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ0งปี 10 -                            18,750                  52,250

หนี3 สินตามสญัญาเช่าซื3อ - สุทธิจากส่วนที0ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ0งปี 3,666                    4,812                    8,496

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 32,982                  32,158                  21,032

ประมาณการหนี3 สิน 19,141                  18,077                  18,572

หนี3 สินไม่หมุนเวียนอื0น 150                       67                         99

รวมหนี$สินไม่หมุนเวยีน 55,939                  73,864                  100,449                

รวมหนี$สิน 848,305                924,716                868,206                

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

     หุน้สามญั 268,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 268,500                268,500                268,500                

   ทุนที0ออกและชาํระแลว้

     หุน้สามญั 259,800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 259,800                259,800                259,800

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 464,870                464,870                464,870

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 26,850                  26,850                  26,850                  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 964,157                933,792                807,609                

   องคป์ระกอบอื0นของส่วนของผูถื้อหุน้ (6,107)                   (6,107)                   -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,709,570             1,679,205             1,559,129             

รวมหนี$สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,557,875             2,603,921             2,427,335             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี3

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 724,221              912,989              

รายไดอื้+น 10,444               25,771               

รวมรายได้ 734,665              938,760              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 602,367              739,992              

ค่าใชจ่้ายในการขาย 19,787               32,258               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 78,761               74,848               

รวมค่าใช้จ่าย 700,915              847,098              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 33,750               91,662               

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (2,682)                (814)                   

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 31,068               90,848               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 (703)                   (4,167)                

กาํไรสําหรับงวด 30,365               86,681               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื$น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื+นสาํหรับงวด -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 30,365 86,681

(หน่วย: บาท)

กาํไรต่อหุ้น 12

กาํไรต่อหุน้ขั9นพื9นฐาน

   กาํไรส่วนที+เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.12                   0.33                   

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี+ยถ่วงนํ9าหนกั (พนัหุน้) 259,800              259,800              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี9

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2556 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
2556 2555

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 31,068               90,848               
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเสื+อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 31,395               26,284               
   กาํไรจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (126)                   (6,100)                
   สาํรองจากการประมาณการหนี9 สิน 1,064                 3,687                 
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 824                    473                    
   กาํไรจากอตัราแลกเปลี+ยน (1,245)                (4,275)                
   ดอกเบี9ยรับ (545)                   (293)                   
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี9ย 2,682                 814                    
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี+ยนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี9 สินดาํเนินงาน 65,117               111,438              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ+มขึ9น) ลดลง

   ลูกหนี9การคา้และลูกหนี9 อื+น 121,948              16,004               

   สินคา้คงเหลือ 31,558               (23,573)              
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื+น 84                      1,153                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื+น (12,513)              3,903                 
หนี9 สินดาํเนินงานเพิ+มขึ9น (ลดลง)
   องคป์ระกอบอื+นของส่วนของผูถื้อหุน้ (80,326)              (33,503)              
   หนี9 สินหมุนเวียนอื+น (78,428)              (38,022)              
   หนี9 สินไม่หมุนเวียนอื+น 83                      532                    
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 47,523               37,932               
   จ่ายดอกเบี9ย (2,682)                (814)                   
   จ่ายภาษีเงินได้ (16)                     (67)                     

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 44,825               37,051               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี9

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2556 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

2556 2555

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั+วคราวเพิ+มขึ9น -                         (1)                       

เงินสดจ่ายซื9ออุปกรณ์ (88,998)              (61,854)              

เงินสดจ่ายซื9อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (559)                   (1,796)                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 802                    11,926               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (88,755)              (51,725)              

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั9นจากธนาคารเพิ+มขึ9น 100,000              100,000              

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                         41,500               

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (18,750)              -                         

เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าซื9อ (1,585)                (1,654)                

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 79,665               139,846              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ$มขึ)นสุทธิ 35,735               125,172              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 213,007              141,000              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 248,742              266,172              

-                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี9

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ)นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2556 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื!น

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื!น

ผลกาํไร (ขาดทุน)

จากการประมาณการ

ทุนเรือนหุ้นที!ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ ตามหลกัคณิตศาสตร์ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ หุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ประกนัภยั ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 ตุลาคม 2555 - ตามที�รายงานไว้เดิม 259,800                  464,870                  26,850                    807,564                  -                             1,559,084               

ผลสะสมจากการเปลี!ยนแปลงนโยบายการบญัชี

   เกี!ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 2) -                             -                             -                             45                           -                             45                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 ตุลาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 259,800                  464,870                  26,850                    807,609                  -                             1,559,129               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -                             -                             - 86,681                    -                             86,681                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 259,800                  464,870                  26,850                    894,290                  -                             1,645,810               

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 ตุลาคม 2556 - ตามที�รายงานไว้เดิม 259,800                  464,870                  26,850                    926,684                  (6,232)                    1,671,972               

ผลสะสมจากการเปลี!ยนแปลงนโยบายการบญัชี

   เกี!ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 2) -                             -                             -                             7,108                      125                         7,233                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 ตุลาคม 2556 - หลังการปรับปรุง 259,800                  464,870                  26,850                    933,792                  (6,107)                    1,679,205               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             - 30,365                    -                             30,365                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 259,800                  464,870                  26,850                    964,157                  (6,107)                    1,709,570               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนีB

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ1นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556 

กาํไรสะสม 
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ#นสุดวนัที$ 31 ธันวาคม 2556 

1. ข้อมูลทั$วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ) งจดัตั*งและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ที)อยู่ตามที)จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที) 
700/737 หมู่ที) 1 ตาํบลพานทอง อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี* จดัทาํขึ* นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที) 34 (ปรับปรุง 2552) เรื) อง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี)ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลนี* จดัทาํขึ*นเพื)อให้ขอ้มูลเพิ)มเติมจากงบการเงินประจาํปีที)นาํเสนอครั* งล่าสุด ดงันั*น 
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกี)ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื)อไม่ให้
ขอ้มูลที)นาํเสนอซํ* าซอ้นกบัขอ้มูลที)ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนี*ควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที)บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี*  

1.3 มาตรฐานการบัญชีใหม่  

 มาตรฐานการบญัชีที)เริ)มมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและที)จะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงันี*  

ก.  มาตรฐานการบัญชีที$เริ$มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบัน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที) 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัที) 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เกี)ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัที) 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี)ยนแปลงของอตัราแลกเปลี)ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที) 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที) 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที)ไม่มีความเกี)ยวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที) 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที)ไม่ได้คิด             

ค่าเสื)อมราคาที)ตีราคาใหม่ 
ฉบบัที) 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี)ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเกี)ยวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทาง
บญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินนี*  ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปนี*   

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที$ 12 เรื$อง ภาษีเงินได้  

 มาตรฐานฉบับนี* กําหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั)วคราวที)เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า
สินทรัพย์และหนี* สินที)แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น
สินทรัพย์หรือหนี* สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที)ก ําหนด บริษัทฯได้เปลี)ยนแปลง
นโยบายการบญัชีดังกล่าวในงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนที)แสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบเสมือนหนึ) งวา่บริษทัฯรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหนี* สินภาษีเงินได ้รอการ
ตดับัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี)ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 2 

ข.  มาตรฐานการบัญชีที$จะมีผลบังคับในอนาคต 

  วนัที)มีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที) 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที) 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที) 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที) 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที) 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที) 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที) 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี)ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลี)ยนเงินตราต่างประเทศ 

1 มกราคม 2557 
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  วนัที)มีผลบงัคบัใช ้
ฉบบัที) 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกี)ยวกบับุคคลหรือกิจการ

ที)เกี)ยวขอ้งกนั 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที) 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที) 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที) 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที) 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที) 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที) 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที) 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

ฉบบัที) 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที)ถือไวเ้พื)อขายและ
การดาํเนินงานที)ยกเลิก 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที) 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัที) 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิ)งจูงใจที)ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที) 27 การประเมินเนื*อหาสัญญาเช่าที)ทาํขึ* นตาม
รูปแบบกฎหมาย 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที) 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทาน
บริการ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที) 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัที) 1 การเปลี)ยนแปลงในหนี* สินที)เกิดขึ*นจากการ

รื* อถ อน  ก า รบู รณ ะ  แ ล ะ ห นี* สิ นที) มี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที) 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที) 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื*อถอน 
การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที) 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการ
บัญชี ฉบับที)  29 เรื) อง การรายงานทาง

 
1 มกราคม 2557 
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  วนัที)มีผลบงัคบัใช ้
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที)มีภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

ฉบบัที) 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที) 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที) 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที) 17 การจ่ายสินทรัพยที์)ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที) 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื)อวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญั
ต่องบการเงินเมื)อนาํมาถือปฏิบติั  

1.4 นโยบายการบัญชีที$สําคัญ 

  งบการเงินระหวา่งกาลนี*จดัทาํขึ*นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัที)ใชใ้น งบการเงิน
สาํหรับปีสิ*นสุดวนัที) 30 กนัยายน 2556 ยกเวน้การเปลี)ยนแปลงนโยบายการบญัชี เรื)อง ภาษีเงินได ้เนื)องจาก
การนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที) 12 เรื)อง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั 

 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที)คาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณ
จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์)กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั)วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หนี* สิน ณ วนัสิ*นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี* สินที)เกี)ยวขอ้งนั*น โดยใช้อตัรา
ภาษีที)มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ*นรอบระยะเวลารายงาน  
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 บริษทัฯรับรู้หนี* สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั)วคราวที)ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั)วคราวที)ใชห้กัภาษี รวมทั*งผลขาดทุนทางภาษีที)ยงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที)มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที)บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที)จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชั)วคราวที)ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที)ยงัไม่ไดใ้ชน้ั*น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ*นรอบระยะเวลารายงานและ
จะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะไม่มีกาํไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั*งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที)เกิดขึ*นเกี)ยวขอ้งกบั
รายการที)ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

2.  ผลสะสมจากการเปลี$ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื$องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปลี)ยนแปลงนโยบายการบญัชีที)สําคญัตามที)กล่าวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 1.4 เนื)องจากการนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที) 12 เรื)อง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ผลสะสมของ
การเปลี)ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี)ยนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้  

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงที)มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงันี*   

 (หน่วย: พนับาท) 

 
ณ วนัที)                    

31 ธนัวาคม 2556 
ณ วนัที)                    

30 กนัยายน 2556 
ณ วนัที)                             

1 ตุลาคม 2555 
งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ)มขึ*น 7,217 7,233 45 
กาํไรสะสมที)ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ)มขึ*น 7,092 7,108 45 
องคป์ระกอบอื)นของส่วนของผูถื้อหุน้เพิ)มขึ*น 125 125 - 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

  
สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ*นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม                            
  2556 2555 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
กาํไรขาดทุน:    
ภาษีเงินไดเ้พิ)มขึ*น (ลดลง)  16 (116) 
กาํไรส่วนที)เป็นของผูถื้อหุน้เพิ)มขึ*น (ลดลง)  (16) 116 
กาํไรต่อหุน้ขั*นพื*นฐานเพิ)มขึ*น (ลดลง) (บาท)   (0.0001) 0.0004 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการที$เกี$ยวข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจที)สําคญักบับุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเงื)อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที)ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้ง
กนัเหล่านั*น ซึ) งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี*  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ*นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 
 

 2556 2555 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบักิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั    
รายไดจ้ากการขาย 31.7 29.5 ราคาตลาด 
ซื*อวตัถุดิบ 104.8 238.7 ราคาตลาด 
ซื*อสินทรัพย ์ 0.9 1.0 ราคาที)ตกลงร่วมกนั 
ค่าลิขสิทธิR  11.0 12.8 ร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2556 และ 30 กนัยายน 2556 มี
รายละเอียดดงันี*  

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 

2556 
 30 กนัยายน 

2556 
ลูกหนี#การค้าและลูกหนี#อื$น - กจิการที$เกี$ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)   
ลูกหนี*การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั   
   บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 28,831 29,882 

ลูกหนี* อื)น - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั   
   บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 154 140 

เจ้าหนี#การค้าและเจ้าหนี#อื$น - กจิการที$เกี$ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)   
เจา้หนี*การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั   
   บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 48,757 88,355 

เจา้หนี* อื)น - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั   
   บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั - 515 

ค่าลขิสิทธิBค้างจ่าย - กจิการที$เกี$ยวข้องกนั   
   บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 24,254 13,279 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
ที)ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี*  

 (หน่วย: พนับาท) 
  สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ*นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 
  2556 2555 

ผลประโยชน์ระยะสั*น  27,779 21,063 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  42 172 
รวม  27,821 21,235 

4. ลูกหนี#การค้าและลูกหนี#อื$น  
    (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม           

2556 
 30 กนัยายน             

2556 
ลูกหนี*การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 
อายหุนี*คงคา้งนบัจากวนัที)ถึงกาํหนดชาํระ 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 24,915 27,207 
คา้งชาํระ   

ไม่เกิน 3 เดือน  3,850 2,675 
3 - 6 เดือน 66 - 

รวมลูกหนี*การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 28,831 29,882 

ลูกหนี*การคา้ - กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั   

อายหุนี*คงคา้งนบัจากวนัที)ถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 435,854 556,089 
คา้งชาํระ   

ไม่เกิน 3 เดือน  429 1,738 
3 - 6 เดือน - 116 
มากกวา่ 12 เดือน 13,189 12,510 

รวม 449,472 570,453 
หกั: ค่าเผื)อหนี*สงสัยจะสูญ (12,361) (12,361) 
รวมลูกหนี*การคา้ - กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั - สุทธิ 437,111 558,092 
รวมลูกหนี*การคา้ - สุทธิ 465,942 587,974 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม           

2556 
 30 กนัยายน             

2556 
ลูกหนี* อื)น 
ลูกหนี* อื)น - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 154 140 
ลูกหนี* อื)น - กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั 55,903 54,568 
รวม 56,057 54,708 
หกั: ค่าเผื)อหนี*สงสัยจะสูญ (26,916) (26,916) 
รวมลูกหนี* อื)น - สุทธิ 29,141 27,792 
รวมลูกหนี*การคา้และลูกหนี* อื)น - สุทธิ 495,083 615,766 

5. เงินลงทุนระยะยาว 

      (หน่วย: พนับาท)
ชื)อบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 ธนัวาคม   
2556 

30 กนัยายน   
2556 

31 ธนัวาคม   
2556 

30 กนัยายน   
2556 

31 ธนัวาคม   
2556 

30 กนัยายน   
2556 

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

11,150,000 
USD  

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

6. อสังหาริมทรัพย์เพื$อการลงทุน 

รายการเปลี)ยนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 
2556 สรุปไดด้งันี*  

(หน่วย: พนับาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที) 1 ตุลาคม 2556 135,923 
ค่าเสื)อมราคาสาํหรับงวด (544) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2556 135,379 

7. ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปลี)ยนแปลงของบญัชีที)ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2556 
สรุปไดด้งันี*  
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 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที) 1 ตุลาคม 2556 1,137,114 
ซื*อเพิ)มระหวา่งงวด - ราคาทุน 88,998 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                                      

ณ วนัที)จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย 
 

(676) 
ค่าเสื)อมราคาสาํหรับงวด (28,564) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2556 1,196,872 

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซึ) งไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าซื*อ โดยมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 9 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2556: 11 ลา้นบาท) 

8. เงินกู้ยมืระยะสั#นจากธนาคาร 
           (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบี*ย 
(ร้อยละต่อปี) 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2556 

ตัcวสญัญาใชเ้งิน MMR 200,000 100,000 

เงินกูย้มืระยะสั*นจากธนาคารดงักล่าวเป็นเงินกูที้)ไม่มีหลกัประกนั 

9.  เจ้าหนี#การค้าและเจ้าหนี#อื$น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2556 
เจา้หนี*การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั  48,757 88,355 
เจา้หนี*การคา้ - กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั 297,722 353,092 
เจา้หนี* อื)น  66,739 52,076 
รวม 413,218 493,523 

10. เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 
  (หน่วย: พนับาท) 

อตัราดอกเบี*ย  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 
(ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 2556 2556 
MLR - 2.40 ชาํระคืนเป็นงวดทุกเดือน เดือนละ 6.25 ลา้นบาท               

เริ)มตั*งแต่เดือนมกราคม 2556 
75,000 93,750 

หกั: ส่วนที)ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ)งปี  (75,000) (75,000) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที)ถึงกาํหนดชาํระ                     

ภายในหนึ)งปี - 18,750 
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การเปลี)ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารสาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2556 
มีรายละเอียดดงันี*  

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที) 1 ตุลาคม 2556  93,750 
หกั: ชาํระคืนเงินกู ้  (18,750) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2556  75,000 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื)อนไขทางการเงินบางประการตามที)ระบุในสัญญา เช่น การ
ดาํรงอตัราส่วนหนี* สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี* ให้เป็นไปตาม
สัญญา เป็นตน้ 

11. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณขึ*นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลี)ยทั*งปี
ที)ประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งันี*  
 (หน่วย: พนับาท) 

 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 687 4,283 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั)วคราวและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชั)วคราว 16 (116) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที$แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 703 4,167 

12. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั*นพื*นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดที)เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื)น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี)ยถ่วงนํ*าหนกัของหุน้สามญัที)ออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

13. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที)นาํเสนอนี* สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที)ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ)าเสมอเพื)อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 
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 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดาํเนินงานที)รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจาํหน่าย
สายควบคุมรถยนต์และรถจกัรยานยนต ์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และดาํเนินธุรกิจในเขต
ภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการดําเนินงานซึ) งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที)ใช้ในการวดักําไรหรือขาดทุนจากการ
ดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั*น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยที์)แสดงอยู่
ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

14. ภาระผูกพนัและหนี#สินที$อาจเกดิขึ#น 

14.1 ภาระผูกพนัเกี$ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2556: 19 ลา้น
บาท) ที)เกี)ยวขอ้งกบัการซื*ออุปกรณ์ 

14.2 ภาระผูกพนัเกี$ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการ 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที)เกี)ยวขอ้งกบัการเช่ารถยนตแ์ละอุปกรณ์ และสัญญาบริการ อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตั*งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั*นตํ)าที)ตอ้งจ่ายในอนาคตทั*งสิ*นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการที)บอก
เลิกไม่ไดด้งันี*  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

จ่ายชาํระ 

31 ธนัวาคม             
2556 

30 กนัยายน              
2556 

ภายใน 1 ปี 19 28 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี 2 2 

14.3 ภาระผูกพนัเกี$ยวกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษัทฯได้ทาํสัญญาค่าสิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทที)เกี)ยวข้องกันแห่งหนึ) งใน
ต่างประเทศเพื)อการใชเ้ครื)องหมายการคา้ และรับขอ้มูลดา้นการผลิตและประกอบ สายควบคุมรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนต ์โดยภายใตเ้งื)อนไขตามสัญญา บริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมปีละ 2 ครั* งตามอตัราที)ระบุใน
สัญญา ซึ) งในระหว่างงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที)  31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีค่าธรรมเนียมที)รับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 11 ลา้นบาท (2555: 13 ลา้นบาท) 
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14.4 การคํ#าประกนั 

  ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯมีหนงัสือคํ* าประกนัซึ) งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเพื)อคํ*าประกนั
การใชไ้ฟฟ้าเป็นจาํนวน 3 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2556: 3 ลา้นบาท)  

15. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื)อวนัที) 28 มกราคม 2557 ที)ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2556 ในอตัรา 0.80 บาทต่อหุ้น ทั*งนี*  คณะกรรมการของบริษทัฯไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2556 ไปแลว้ในอตัรา 0.30 บาทต่อหุ้น คงเหลือสําหรับเงินปันผลที)
จะจ่ายอีกจาํนวน 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 129.9 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายในวนัที) 27 
กุมภาพนัธ์ 2557 

16. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 นอกเหนือจากผลสะสมของการเปลี)ยนแปลงนโยบายการบญัชีตามที)กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 2 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการใหม่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที) 30 กนัยายน 
2556 และ ณ วนัที) 1 ตุลาคม 2555 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที) 31 
ธนัวาคม 2555 เพื)อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซึ) งไม่มีผลกระทบต่อกาํไร
หรือส่วนของผูถื้อหุน้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปนี*  

  (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที) 30 กนัยายน 2556 ณ วนัที) 1 ตุลาคม 2555 

 ตามที)จดั ตามที)เคย ตามที)จดั ตามที)เคย 
 ประเภทใหม่ รายงานไว ้ ประเภทใหม่ รายงานไว ้

งบแสดงฐานะการเงิน   
ลูกหนี*การคา้และลูกหนี* อื)น 615,766 620,624 663,698 674,736 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื)น 7,016 25,283 15,184 26,336 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื)น 24,144 1,019 23,209 1,019 
เจา้หนี*การคา้และเจา้หนี* อื)น 493,523 640,921 595,926 658,736 
เจา้หนี* ซื*อสินทรัพย ์ - 21,296 - 39,718 
หนี* สินหมุนเวยีนอื)น 175,558 6,864 109,195 6,667 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2555 

 ตามที)จดัประเภทใหม่ ตามที)เคยรายงานไว ้

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
ตน้ทุนขาย 739,992 739,849 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 74,848 60,789 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร - 13,973 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 814 1,043 

17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี*ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมื)อวนัที) 11 กุมภาพนัธ์ 2557 

 




