
 
 

 

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ"นสุดวนัที$ 31 มีนาคม 2558 



 

 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที$ 31 มีนาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนสิ"นสุดวนัที$ 31 มีนาคม 2558 งบแสดงการเปลี$ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด
สาํหรับงวดหกเดือนสิ"นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จาํกดั 
(มหาชน) ซึ$ งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี"
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที$ 34 เรื$อง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป
เกี$ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื$อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซึ$ งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื$น 
การสอบทานนี" มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้         
ความเชื$อมั$นวา่จะพบเรื$องที$มีนยัสาํคญัทั"งหมดซึ$งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั"นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที$สอบทาน 

ข้อสรุป  

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

ข้อมูลและเหตุการณ์ที$เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 เกี$ยวกบัการเปลี$ยนแปลงนโยบายบญัชีเรื$องการบนัทึก
อะไหล่ บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2557 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ"นสุดวนัที$ 31 มีนาคม 2557 ที$แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเพื$อสะทอ้นรายการ
ปรับปรุงจากการเปลี$ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว และไดน้าํเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที$ 1 ตุลาคม 
2556 เพื$อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ โดยใชน้โยบายการบญัชีเกี$ยวกบัการบนัทึกอะไหล่ที$ไดเ้ปลี$ยนแปลงใหม่ดว้ย
เช่นกนั ทั"งนี"  ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงื$อนไขต่อกรณีนี"แต่อยา่งใด
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เรื$องอื$น 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที$ 30 กนัยายน 2556 ซึ$ งนาํมาใชเ้พื$อจดัทาํ 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที$ 1 ตุลาคม 2556 ตามที$กล่าวในวรรคก่อน ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื$น ซึ$ งแสดง
ความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเงื$อนไขตามรายงานลงวนัที$ 25 พฤศจิกายน 2556  

 
 
 
พนูนารถ เผา่เจริญ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2558 
 
 



บริษัท ไทยสตลีเคเบิล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558 30 กนัยายน 2557 1 ตุลาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 469,404               412,761               213,007               

เงินลงทุนชั0วคราว 101                      101                      99                        

ลกูหนี2การคา้และลกูหนี2อื0น 4 515,617               492,492               615,766               

สินคา้คงเหลือ 270,836               319,916               426,152               

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื0น 9,767                   6,591                   7,016                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,265,725            1,231,861            1,262,040            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนระยะยาว 5 25,704                 25,704                 25,704                 

อสังหาริมทรัพยเ์พื0อการลงทุน 6 132,578               133,672               135,923               

ที0ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 1,199,508            1,228,182            1,137,114            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 25,874                 20,943                 23,714                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,471                   7,452                   7,233                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื0น 50,622                 53,130                 24,144                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,441,757            1,469,083            1,353,832            

รวมสินทรัพย์ 2,707,482            2,700,944            2,615,872            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี2



บริษัท ไทยสตลีเคเบิล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558 30 กนัยายน 2557 1 ตุลาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

หนี%สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี%สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั2นจากธนาคาร 8 500,000 400,000 100,000

เจา้หนี2การคา้และเจา้หนี2อื0น 9 505,302               528,314 646,754               

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร

   - ส่วนที0ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ0งปี 10 -                          18,750 75,000                 

หนี2 สินตามสัญญาเช่าการเงิน

   - ส่วนที0ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ0งปี 3,551                   4,302 6,771                   

หนี2 สินหมุนเวยีนอื0น 23,816                 7,814 20,941                 

รวมหนี%สินหมุนเวยีน 1,032,669            959,180               849,466               

หนี%สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที0ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ0งปี 10 -                          -                          18,750                 

หนี2 สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที0ถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึ0งปี 4,938                   2,291                   4,811                   

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11 36,673                 36,013                 33,545                 

ประมาณการหนี2 สิน 12 16,611                 15,901                 18,077                 

หนี2 สินไม่หมุนเวยีนอื0น 304                      155                      67                        

รวมหนี%สินไม่หมุนเวยีน 58,526                 54,360                 75,250                 

รวมหนี%สิน 1,091,195            1,013,540            924,716               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี2



บริษัท ไทยสตลีเคเบิล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2558 30 กนัยายน 2557 1 ตุลาคม 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

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 864,767               935,884               939,636               

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,616,287            1,687,404            1,691,156            

รวมหนี%สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,707,482            2,700,944            2,615,872            

-                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี2



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวันที# 31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั นพื นฐานแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 740,697              690,094              

รายไดอื้/น 3,313                 8,623                 

รวมรายได้ 744,010              698,717              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 609,713              559,546              

ค่าใชจ่้ายในการขาย 20,075               19,993               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 77,183               70,150               

รวมค่าใช้จ่าย 706,971              649,689              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 37,039               49,028               

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (4,087)                (3,874)                

กาํไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 32,952               45,154               

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13 (60)                     127                    

กาํไรสําหรับงวด 32,892               45,281               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/นสาํหรับงวด -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 32,892 45,281

กาํไรต่อหุ้น 14

กาํไรต่อหุน้ขั นพื นฐาน

   กาํไรส่วนที/เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.13                   0.17                   

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี/ยถ่วงนํ าหนกั (พนัหุน้) 259,800              259,800              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ"นสุดวันที# 31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั นพื นฐานแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,445,305           1,414,315           

รายไดอื้/น 7,984                 19,067               

รวมรายได้ 1,453,289           1,433,382           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,193,679           1,162,655           

ค่าใชจ่้ายในการขาย 41,388               39,780               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 151,686              148,911              

รวมค่าใช้จ่าย 1,386,753           1,351,346           

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 66,536               82,036               

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (7,772)                (6,556)                

กาํไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 58,764               75,480               

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 13 19                      (576)                   

กาํไรสําหรับงวด 58,783               74,904               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/นสาํหรับงวด -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 58,783 74,904

กาํไรต่อหุ้น 14

กาํไรต่อหุน้ขั นพื นฐาน

   กาํไรส่วนที/เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.23                   0.29                   

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี/ยถ่วงนํ าหนกั (พนัหุน้) 259,800              259,800              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ"นสุดวันที# 31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)
2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 58,764               75,480               
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเสื/อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 74,343               62,423               
   ค่าเผื/อหนี สงสัยจะสูญ 71                      -                         
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที/จะไดรั้บ 822                    1,322                 
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,087                 (1,422)                
   สาํรองจากการประมาณการหนี สิน 1,178                 2,521                 
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,218                 1,804                 
   กาํไรจากอตัราแลกเปลี/ยน (1,022)                (682)                   
   ดอกเบี ยรับ (465)                   (546)                   
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี ย 7,772                 6,556                 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี/ยนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี สินดาํเนินงาน 144,768              147,456              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ/มขึ น) ลดลง

   ลูกหนี การคา้และลูกหนี อื/น (22,488)              96,683               

   สินคา้คงเหลือ 48,258               91,663               
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื/น (3,253)                (520)                   
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื/น (12,016)              (22,475)              
หนี สินดาํเนินงานเพิ/มขึ น (ลดลง)
   เจา้หนี การคา้และเจา้หนี อื/น (17,417)              (166,192)            
   หนี สินหมุนเวียนอื/น 16,423               2,628                 
   หนี สินไม่หมุนเวียนอื/น (1,877)                (1,003)                
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 152,398              148,240              
   จ่ายดอกเบี ย (7,765)                (6,534)                
   จ่ายภาษีเงินได้ (344)                   (4,319)                

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 144,289              137,387              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ"นสุดวันที# 31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั/วคราวเพิ/มขึ น -                         (1)                       

เงินสดจ่ายซื ออุปกรณ์ (30,905)              (121,246)            

เงินสดจ่ายซื อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (10,363)              (559)                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 6,108                 4,185                 

ดอกเบี ยรับ 465                    546                    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (34,695)              (117,075)            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั นจากธนาคารเพิ/มขึ น 100,000              300,000              

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (18,750)              (37,500)              

เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน (4,301)                (4,248)                

จ่ายเงินปันผล (129,900)            (129,900)            

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (52,951)              128,352              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ#มขึ"นสุทธิ 56,643               148,664              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 412,761              213,007              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 469,404              361,671              

-                         

รายการที/ไม่ใช่เงินสด

   เจา้หนี อื/นจากการซื ออุปกรณ์เพิ/มขึ น (ลดลง) (5,288)                25,142               

   ซื ออุปกรณ์ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 6,197                 2,745                 

   โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื/นไปอุปกรณ์ 14,525               -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 ตุลาคม 2556 - ตามที�รายงานไว้เดิม 259,800              464,870              26,850                927,685              1,679,205           

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี

   เกี�ยวกบัการบนัทึกอะไหล่ (หมายเหตุ 2) -                          -                          -                          11,951                11,951                

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 ตุลาคม 2556 - หลงัการปรับปรุง 259,800              464,870              26,850                939,636              1,691,156           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                          -                          -                          (129,900)             (129,900)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -                          -                          - 74,904                74,904                
ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 มีนาคม 2557 - หลงัการปรับปรุง 259,800              464,870              26,850                884,640              1,636,160           

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 ตุลาคม 2557 - ตามที�รายงานไว้เดิม 259,800              464,870              26,850                924,533              1,676,053           

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี

   เกี�ยวกบัการบนัทึกอะไหล่ (หมายเหตุ 2) -                          -                          -                          11,351                11,351                

ยอดคงเหลอื ณ วันที� 1 ตุลาคม 2557 - หลงัการปรับปรุง 259,800              464,870              26,850                935,884              1,687,404           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 16) -                          -                          -                          (129,900)             (129,900)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          - 58,783                58,783                
ยอดคงเหลอื ณ วันที� 31 มีนาคม 2558 259,800              464,870              26,850                864,767              1,616,287           

-                          -                          -                          -                          -                          
-                          -                          -                          -                          -                          
-                          -                          -                          -                          -                          

สําหรับงวดหกเดือนสิ'นสุดวันที� 31 มีนาคม 2558

บริษัท ไทยสตลีเคเบิล จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

กาํไรสะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี=
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ$นสุดวนัที% 31 มีนาคม 2558  

1. ข้อมูลทั%วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ) งจดัตั*งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์
และชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต ์ที)อยูต่ามที)จดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่) นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร เลขที) 700/737 หมู่ที) 1 ตาํบลพานทอง อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี*จดัทาํขึ*นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที) 34 (ปรับปรุง 2557) เรื)อง งบการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี)ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลนี* จดัทาํขึ*นเพื)อให้ขอ้มูลเพิ)มเติมจากงบการเงินประจาํปีที)นาํเสนอครั* งล่าสุด 
ดงันั*น งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกี)ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื)อไม่ให้ขอ้มูลที)นาํเสนอซํ* าซ้อนกบัขอ้มูลที)ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลนี*ควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที)บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย        
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี*  

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที)เริ) มมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและที)จะมีผลบงัคบัในอนาคตมี
รายละเอียดดงันี*  

ก.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที%เริ%มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ) งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ที)เริ)มในหรือหลงัวนัที) 1 มกราคม 2557 ไวแ้ล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปีสิ*นสุด
วนัที) 30 กนัยายน 2557 นอกจากนี*  ในระหวา่งงวดปัจจุบนัสภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผลที)เริ)มมีผลบงัคบัใชใ้นงวดบญัชีปัจจุบนัเช่นกนั 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบติัดงักล่าว      
ไม่เกี)ยวเนื)องกบัธุรกิจของบริษทัฯหรือไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที%จะมีผลบังคับในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจาํนวน
มาก ซึ) งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที)เริ)มในหรือหลงัวนัที) 1 มกราคม 2558 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ* นเพื)อให้มีเนื*อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปลี)ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินในครั* งนี* ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื)อวา่จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญั
ต่องบการเงินนี* ในปีที)นาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินตามที)กล่าวข้างต้นบางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที)มีการเปลี)ยนแปลง
หลกัการสาํคญั ซึ) งประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี*  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที% 19 (ปรับปรุง 2557) เรื%อง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี* กาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)น ในขณะที)มาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาต
ให้กิจการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)น หรือ
ทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนก็ได ้

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี* เนื)องจากบริษทัฯรับรู้รายการกาํไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)นอยูแ่ต่
เดิมแลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที% 13 เรื%อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบันี* กาํหนดแนวทางเกี)ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที)เกี)ยวกบั
การวดัมูลค่ายติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี* สินใดตาม
ขอ้กาํหนดของมาตรฐานที)เกี)ยวข้องอื)น กิจการจะต้องวดัมูลค่ายุติธรรมนั*นตามหลักการของ
มาตรฐานฉบบันี*  และใชว้ธีิเปลี)ยนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ)มใชม้าตรฐานนี*  

จากการประเมินเบื*องตน้ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื)อวา่มาตรฐานขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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1.4 นโยบายการบัญชีที%สําคัญ 

  งบการเงินระหว่างกาลนี* จดัทาํขึ*นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที)ใช้ใน         
งบการเงินสําหรับปีสิ*นสุดวนัที) 30 กนัยายน 2557 ยกเวน้การเปลี)ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี)ยวกบั
การบนัทึกอะไหล่ เพื)อให้สอดคลอ้งกบัปริมาณธุรกรรมของบริษทัฯในปัจจุบนั ส่งผลให้ตน้ทุนการ
ใชไ้ปของอะไหล่แสดงจาํนวนที)เหมาะสมยิ)งขึ*น 

 บริษทัฯไดเ้ปลี)ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี)ยวกบัวธีิการบนัทึกอะไหล่จากวิธีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเมื)อ
ซื*อ เป็นแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลี)ยถ่วงนํ* าหนกัหรือมูลค่าสุทธิที)จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ)า
กวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ)งของตน้ทุนการผลิตเมื)อมีการเบิกใช ้

2.  ผลสะสมจากการเปลี%ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี%ยวกบัการบันทกึอะไหล่ 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปลี)ยนแปลงนโยบายการบญัชีที)สําคญัตามที)ไดก้ล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 เกี)ยวกบัการบนัทึกอะไหล่ ผลสะสมของการเปลี)ยนแปลงนโยบายการ
บญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี)ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงที)มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงันี*   

 (หน่วย: พนับาท) 

 

ณ วนัที)                    
31 มีนาคม 2558 

ณ วนัที)                    
30 กนัยายน 2557 

ณ วนัที)                             
1 ตุลาคม 2556 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินคา้คงเหลือเพิ)มขึ*น 10,205 11,351 11,951 
กาํไรสะสมที)ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ)มขึ*น 10,205 11,351 11,951 

 

  (หน่วย: พนับาท) 
 
 

สาํหรับงวดสามเดือน            
สิ*นสุดวนัที) 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดหกเดือน            
สิ*นสุดวนัที) 31 มีนาคม 

 2558 2557 2558 2557 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

กาํไรขาดทุน:     

ตน้ทุนขายเพิ)มขึ*น (ลดลง) 476 (1,946) 1,146 (1,204) 
กาํไรส่วนที)เป็นของผูถื้อหุน้เพิ)มขึ*น 

(ลดลง) 
 

(476) 
 

1,946 
 

(1,146) 
 

1,204 
กาํไรต่อหุน้ขั*นพื*นฐานเพิ)มขึ*น 

(ลดลง) (บาท) 
 

(0.002) 
 

0.007 
 

(0.004) 
 

 0.005 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการที%เกี%ยวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจที)สําคญักบับุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเงื)อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที)ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัเหล่านั*น ซึ) งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี*  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ*นสุดวนัที) 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดหกเดือน 

สิ*นสุดวนัที) 31 มีนาคม 
 

 2558 2557 2558 2557 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบักิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการขาย 44.9 40.6 92.3 72.3 ราคาตลาด 
ซื*อวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 96.3 91.8 199.5 196.6 ราคาตลาด 
ซื*อสินทรัพย ์ 0.1 0.5 0.1 1.4 ราคาที)ตกลงร่วมกนั 
ค่าลิขสิทธิP  11.6 10.6 22.6 21.6 ร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั ณ วนัที) 31 มีนาคม 2558 และ 30 กนัยายน 2557 
มีรายละเอียดดงันี*  

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 

2558 
 30 กนัยายน 

2557 

ลูกหนี$การค้าและลูกหนี$อื%น - กจิการที%เกี%ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4)   
ลูกหนี*การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั   
   บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 26,290 24,732 

ลูกหนี* อื)น - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั   
   บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 89 154 

เจ้าหนี$การค้าและเจ้าหนี$อื%น - กจิการที%เกี%ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)   
เจา้หนี*การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั   
   บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 60,492 72,618 

เจา้หนี* อื)น - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั   
   บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 374 369 

ค่าลิขสิทธิP คา้งจ่าย - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั   
   บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 11,603 10,451 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ*นสุดวนัที) 31 มีนาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานที)ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี*  

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน            
สิ*นสุดวนัที) 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดหกเดือน 
สิ*นสุดวนัที) 31 มีนาคม 

 2558 2557 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั*น 25,405 22,955 49,227 50,284 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 637 493 1,273 985 

รวม 26,042 23,448 50,500 51,269 

4. ลูกหนี$การค้าและลูกหนี$อื%น  

    (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม  

2558 
 30 กนัยายน 

2557 

ลูกหนี*การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 

อายหุนี*คงคา้งนบัจากวนัที)ถึงกาํหนดชาํระ 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 26,290 24,725 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน - 7 

รวมลูกหนี*การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 26,290 24,732 

ลูกหนี*การคา้ - กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั   

อายหุนี*คงคา้งนบัจากวนัที)ถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 460,898 435,456 
คา้งชาํระ   

ไม่เกิน 3 เดือน  840 2,124 
3 - 6 เดือน 4 573 
มากกวา่ 12 เดือน 13,080 13,009 

รวม 474,822 451,162 
หกั: ค่าเผื)อหนี*สงสัยจะสูญ (13,080) (13,009) 

รวมลูกหนี*การคา้ - กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั - สุทธิ 461,742 438,153 

รวมลูกหนี*การคา้ - สุทธิ 488,032 462,885 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6 

 

    (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม  

2558 
 30 กนัยายน 

2557 

ลูกหนี* อื)น   
ลูกหนี* อื)น - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 89 154 
ลูกหนี* อื)น - กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั 54,409 56,366 

รวม 54,498 56,520 
หกั: ค่าเผื)อหนี*สงสัยจะสูญ (26,913) (26,913) 

รวมลูกหนี* อื)น - สุทธิ 27,585 29,607 

รวมลูกหนี*การคา้และลูกหนี* อื)น - สุทธิ 515,617 492,492 

5. เงินลงทุนระยะยาว 

      (หน่วย: พนับาท)
ชื)อบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2557 

   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)ยนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื)อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ* นสุดวนัที)                  
31 มีนาคม 2558 สรุปไดด้งันี*  

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที) 1 ตุลาคม 2557 133,672 
ค่าเสื)อมราคาสาํหรับงวด (1,094) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที) 31 มีนาคม 2558 132,578 
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7. ที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปลี)ยนแปลงของบญัชีที)ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสิ*นสุดวนัที) 31 มีนาคม 
2558 สรุปไดด้งันี*  

 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที) 1 ตุลาคม 2557 1,228,182 
ซื*อเพิ)มระหวา่งงวด - ราคาทุน 31,813 
โอนเขา้ 14,525 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                                      

ณ วนัที)จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย 
 

(7,195) 
ค่าเสื)อมราคาสาํหรับงวด (67,817) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที) 31 มีนาคม 2558 1,199,508 

ณ วนัที) 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซึ) งไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 8 ลา้นบาท (30 กนัยายน 2557: 5 ลา้นบาท) 

8. เงินกู้ยมืระยะสั$นจากธนาคาร 

           (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบี*ย 
(ร้อยละต่อปี) 

31 มีนาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2557 

ตัbวสัญญาใชเ้งิน MMR 500,000 400,000 

เงินกูย้มืระยะสั*นจากธนาคารเป็นเงินกูย้มืสกุลบาทและไม่ตอ้งใชห้ลกัทรัพยค์ ํ*าประกนั 

9.  เจ้าหนี$การค้าและเจ้าหนี$อื%น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 มีนาคม 

2558 
30 กนัยายน 

2557 

เจา้หนี*การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั  60,492 72,618 
เจา้หนี*การคา้ - กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั 328,382 301,740 
เจา้หนี* อื)น 34,158 44,081 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 82,270 109,875 

รวม 505,302 528,314 
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10. เงินกู้ยมืระยะยาวจากธนาคาร 

การเปลี)ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารสําหรับงวดหกเดือนสิ*นสุดวนัที) 31 มีนาคม 
2558 มีรายละเอียดดงันี*  

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที) 1 ตุลาคม 2557  18,750 
หกั: ชาํระคืนเงินกู ้  (18,750) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที) 31 มีนาคม 2558  - 

11. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ) งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื)อออกจากงาน
แสดงไดด้งันี*  

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที) 1 ตุลาคม 2557 36,013 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,740 
ตน้ทุนดอกเบี*ย 478 
ผลประโยชน์ที)จ่ายในระหวา่งงวด (1,558) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที) 31 มีนาคม 2558 36,673 

12. ประมาณการหนี$สิน 

จาํนวนเงินประมาณการหนี* สินเป็นประมาณการหนี* สินจากการรับประกันสินค้า โดยมีรายการ
เปลี)ยนแปลงสาํหรับงวดหกเดือนสิ*นสุดวนัที) 31 มีนาคม 2558 สรุปไดด้งันี*  

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที) 1 ตุลาคม 2557 15,901 
เพิ)มขึ*นในระหวา่งงวด 2,754 
ลดลงจากรายจ่ายที)เกิดขึ*นจริง (468) 
โอนกลบัประมาณการหนี* สิน (1,576) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที) 31 มีนาคม 2558 16,611 
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13. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ*นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉลี)ยทั*งปีที)ประมาณไว ้

ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ*นสุดวนัที) 31 มีนาคม 2558 และ 
2557 สรุปไดด้งันี*  

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ*นสุดวนัที) 31 มีนาคม 
สาํหรับหกเดือน 

สิ*นสุดวนัที) 31 มีนาคม 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - - - 687 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                

ผลแตกต่างชั)วคราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชั)วคราว 60 (127) (19) (111) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ที%แสดงอยู่ใน                     

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 60 (127) (19) 576 

14. กาํไรต่อหุ้น 

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

15. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษัทฯดาํเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดาํเนินงานที)รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและ         
จาํหน่ายสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต ์และดาํเนิน
ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ)งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัที)ใชใ้นการวดักาํไร
หรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั*น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน 
และสินทรัพย์ที)แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดําเนินงานและเขต
ภูมิศาสตร์แลว้ 
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16. เงินปันผล 

 
เงินปันผล 

 
อนุมติัโดย 

 
เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล               
จ่ายต่อหุ้น 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปีสิ*นสุด

วนัที) 30 กนัยายน 2556 
ที)ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

เมื)อวนัที) 28 มกราคม 2557 129,900 
 

0.50 

    
เงินปันผลประจาํปีสิ*นสุด

วนัที) 30 กนัยายน 2557 
ที)ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

เมื)อวนัที) 27 มกราคม 2558 
 

129,900 
 

0.50 

17. ภาระผูกพนัและหนี$สินที%อาจเกดิขึ$น 

17.1 ภาระผูกพนัเกี%ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที) 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงิน 33 ลา้นบาท และ 0.1 
ลา้นเหรียญสหรัฐ (30 กนัยายน 2557: 33 ลา้นบาท และ 0.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ที)เกี)ยวขอ้งกบัการซื*อ
อุปกรณ์ 

17.2 ภาระผูกพนัเกี%ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการ 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที)เกี)ยวขอ้งกบัการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ และสัญญาบริการ 
อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั*งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั*นตํ)าที)ตอ้งจ่ายในอนาคตทั*งสิ*นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการที)
บอกเลิกไม่ไดด้งันี*  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

จ่ายชาํระ 

31 มีนาคม  
2558 

30 กนัยายน              
2557 

ภายใน 1 ปี 34 39 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 49 59 

17.3 ภาระผูกพนัเกี%ยวกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาค่าสิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนัแห่งหนึ) งใน
ต่า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พื) อ ก า ร ใ ช้ เ ค รื) อ ง ห ม า ย ก า ร ค้า  แ ล ะ รั บ ข้อ มู ล ด้า น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ป ร ะ ก อ บ                    
สายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์โดยภายใตเ้งื)อนไขตามสัญญา บริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
ปีละ 2 ครั* งตามอตัราที)ระบุในสัญญา ซึ) งในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนสิ*นสุดวนัที) 31 มีนาคม 
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2558 บริษทัฯมีค่าธรรมเนียมที)รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินประมาณ 12 
ลา้นบาท และ 23 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2557: 11 ลา้นบาท และ 22 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

17.4 การคํ$าประกนั 

  ณ วนัที) 31 มีนาคม 2558 และ 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯมีหนงัสือคํ*าประกนัซึ) งออกโดยธนาคารใน
นามบริษทัฯเหลืออยู่เป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท และ 0.04 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซึ) งเกี)ยวเนื)องกบัภาระ
ผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซึ) งประกอบดว้ยหนงัสือคํ*าประกนัการใช้
ไฟฟ้าและอื)นๆ  

18. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื)อวนัที) 12 พฤษภาคม 2558 ที)ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
จากผลการดาํเนินงานครึ) งปีแรกของปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 52.0 ลา้นบาท 
ซึ) งบริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือนมิถุนายน 2558 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี* ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเมื)อวนัที) 12 พฤษภาคม 
2558 

 


