
 
 

 

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ#นสุดวนัที% 30 มิถุนายน 2559 



2 
 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที% 30 มิถุนายน 2559 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนสิ#นสุดวนัที% 30 มิถุนายน 2559 งบแสดงการเปลี%ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด
สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ#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  

 
 
 
พูนนารถ เผา่เจริญ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 9 สิงหาคม 2559 
 



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 30 กนัยายน 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 860,887              648,179              

เงินลงทุนชั.วคราว 102                     101                     

ลูกหนี1การคา้และลูกหนี1 อื.น 3 492,858              479,463              

สินคา้คงเหลือ 234,848              243,032              

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื.น 10,562                6,866                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,599,257           1,377,641           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนระยะยาว 4 25,704                25,704                

อสังหาริมทรัพยเ์พื.อการลงทุน 5 129,857              131,479              

ที.ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 1,123,362           1,181,634           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 26,034                28,539                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,453                9,864                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื.น 16,264                35,672                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,333,674           1,412,892           

รวมสินทรัพย์ 2,932,931           2,790,533           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 30 กนัยายน 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนี%สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี%สินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั1นจากธนาคาร 7 500,000 500,000

เจา้หนี1การคา้และเจา้หนี1 อื.น 8 552,831 552,143

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - ส่วนที.ถึงกาํหนด 

   ชาํระภายในหนึ.งปี 9 64,920 -                          

หนี1 สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที.ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ.งปี 4,023 4,444

หนี1 สินหมุนเวยีนอื.น 10,445 17,637

รวมหนี%สินหมุนเวยีน 1,132,219           1,074,224           

หนี%สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที.ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ.งปี 9 129,670              -                          

หนี1 สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที.ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ.งปี 9,385                  11,497                

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10 41,301                38,056                

ประมาณการหนี1 สิน 11 13,506                16,632                

หนี1 สินไม่หมุนเวยีนอื.น 102                     136                     

รวมหนี%สินไม่หมุนเวยีน 193,964              66,321                

รวมหนี%สิน 1,326,183           1,140,545           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2559 30 กนัยายน 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนที.ออกและชาํระแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 464,870              464,870              

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 26,850                26,850                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 855,228              898,468              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,606,748           1,649,988           

รวมหนี%สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,932,931           2,790,533           

-                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ.งของงบการเงินนี1

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั นพื นฐานแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2559 2558

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 704,490              678,332              

รายไดอื้/น 3,486                  11,558                

รวมรายได้ 707,976              689,890              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 582,331              559,403              

ค่าใชจ่้ายในการขาย 20,203                18,443                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 70,382                66,141                

รวมค่าใช้จ่าย 672,916              643,987              

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 35,060                45,903                

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (4,536)                 (4,169)                 

กําไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 30,524                41,734                

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 12 798                     (1,589)                 

กําไรสําหรับงวด 31,322                40,145                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/นสาํหรับงวด -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 31,322 40,145

กําไรต่อหุ้น 13

กาํไรต่อหุน้ขั นพื นฐาน

   กาํไรส่วนที/เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.12                    0.15                    

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ"นสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้ขั นพื นฐานแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2559 2558

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,009,618           2,123,637           

รายไดอื้/น 26,994                19,542                

รวมรายได้ 2,036,612           2,143,179           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,668,786           1,753,082           

ค่าใชจ่้ายในการขาย 51,730                59,831                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 198,059              217,827              

รวมค่าใช้จ่าย 1,918,575           2,030,740           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 118,037              112,439              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (12,323)               (11,941)               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 105,714              100,498              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (6,064)                 (1,570)                 

กําไรสําหรับงวด 99,650                98,928                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น:

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื/นสาํหรับงวด -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 99,650 98,928

กําไรต่อหุ้น 13

กาํไรต่อหุน้ขั นพื นฐาน

   กาํไรส่วนที/เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.38                    0.38                    

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ"นสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 105,714              100,498              

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื/อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 117,033              112,391              

   ค่าเผื/อหนี สงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (480)                    564                     

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที/จะไดรั้บ (โอนกลบั) (28)                      545                     

   กาํไรจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (4,778)                 (3,644)                 

   สาํรองจากการประมาณการหนี สิน (โอนกลบั) (2,471)                 1,311                  

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,452                  3,327                  

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี/ยน (336)                    (1,244)                 

   ดอกเบี ยรับ (1,261)                 (1,055)                 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี ย 12,323                11,941                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี/ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี สินดาํเนินงาน 229,168              224,634              

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ/มขึ น) ลดลง

   ลูกหนี การคา้และลูกหนี อื/น (11,255)               17,619                

   สินคา้คงเหลือ 8,213                  66,513                

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื/น (3,696)                 (1,426)                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื/น (12,464)               (16,084)               

หนี สินดาํเนินงานเพิ/มขึ น (ลดลง)

   เจา้หนี การคา้และเจา้หนี อื/น 5,245                  (3,325)                 

   หนี สินหมุนเวียนอื/น (3,852)                 5,949                  

   หนี สินไม่หมุนเวียนอื/น (898)                    (2,963)                 

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 210,461              290,917              

   จ่ายดอกเบี ย (12,334)               (11,937)               

   จ่ายภาษีเงินได้ (11,993)               (1,450)                 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 186,134              277,530              



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ"นสุดวนัที# 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื ออุปกรณ์ (33,711)               (51,137)               

เงินสดจ่ายซื อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,344)                 (7,326)                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 14,199                21,205                

ดอกเบี ยรับ 1,261                  1,055                  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (21,595)               (36,203)               

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้ืมระยะสั นจากธนาคารเพิ/มขึ น -                          100,000              

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 200,000              -                          

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (5,410)                 (18,750)               

เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน (3,531)                 (8,174)                 

จ่ายเงินปันผล (142,890)             (181,860)             

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 48,169                (108,784)             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ#มขึ"นสุทธิ 212,708              132,543              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 648,179              412,761              

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด 860,887              545,304              

-                          

รายการที/ไม่ใช่เงินสด

   เจา้หนี อื/นจากการซื ออุปกรณ์ลดลง 5,871                  3,355                  

   ซื ออุปกรณ์ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 764                     18,115                

   ซื อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 234                     -                          

   โอนอุปกรณ์ไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          5,526                  

   โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื/นไปอุปกรณ์ 31,872                27,312                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 ตุลาคม 2557 259,800                464,870                26,850                  935,884                1,687,404             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                           -                           -                           (181,860)               (181,860)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                           98,928                  98,928                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558 259,800                464,870                26,850                  852,952                1,604,472             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 ตุลาคม 2558 259,800                464,870                26,850                  898,468                1,649,988             

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 15) -                           -                           -                           (142,890)               (142,890)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           - 99,650                  99,650                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2559 259,800                464,870                26,850                  855,228                1,606,748             

-                           -                           -                           -                           -                           
-                           -                           -                           -                           -                           

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ2นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2559

กาํไรสะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี;



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ%นสุดวนัที& 30 มิถุนายน *++,  

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 2558) 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*  
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ก.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที&เริ&มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบัน 

บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง HII7) และฉบบัใหม่ที)ออก
โดยสภาวชิาชีพบญัชี ซึ) งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที)เริ)มในหรือหลงัวนัที) 1 มกราคม 
2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ* น
เพื)อใหมี้เนื*อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน              
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี* ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญั
ต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที)กล่าวขา้งตน้บาง
ฉบบัมีการเปลี)ยนแปลงหลกัการสาํคญัซึ) งสามารถสรุปไดด้งันี*  

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*  

มาตรฐานฉบบันี*ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที&จะมีผลบังคับในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง HIIK) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซึ) งมีผล
บังคับใช้สําหรับงบการเงินที)มีรอบระยะเวลาบัญชีที) เริ) มในหรือหลังวนัที)  1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ* นเพื)อให้มีเนื* อหา             
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯเชื)อวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติั      
ทางบญัชีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมื)อนาํมาถือปฏิบติั 

A.B นโยบายการบัญชีที&สําคัญ 

  งบการเงินระหว่างกาลนี* จดัทาํขึ*นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที)ใช้ใน         
งบการเงินสาํหรับปีสิ*นสุดวนัที) 30 กนัยายน HII8  

2. รายการธุรกิจกับกิจการที&เกี&ยวข้องกัน 

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

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ*นสุดวนัที) 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สิ*นสุดวนัที) 30 มิถุนายน 
 

 2559 HIIK HIIP HIIK นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบักิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั     
รายไดจ้ากการขาย 67.7 42.8 172.9 135.1 ราคาตลาด 
ซื*อวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป 110.2 97.7 305.9 297.2 ราคาตลาด 
ซื*อสินทรัพย ์ - 0.1 0.7 0.2 ราคาที)ตกลงร่วมกนั 
ค่าลิขสิทธิT  9.4 10.8 27.8 33.4 ร้อยละ H ของยอดขายสุทธิ 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั ณ วนัที) 30 มิถุนายน HIIP และ 30 กนัยายน 
2558 มีรายละเอียดดงันี*  

 (หน่วย: พนับาท) 
 UV มิถุนายน 

HIIP 
 30 กนัยายน 

2558 

ลูกหนี%การค้าและลูกหนี%อื&น - กิจการที&เกี&ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)   
ลูกหนี*การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั   
   บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 49,433 40,415 

ลูกหนี* อื)น - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั   
   บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 165 94 

เจ้าหนี%การค้าและเจ้าหนี%อื&น - กิจการที&เกี&ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)   
เจา้หนี*การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั   
   บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 79,545 74,007 

เจา้หนี* อื)น - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั   
   บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 522 462 

ค่าลิขสิทธิT คา้งจ่าย - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั   
   บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนั 19,139 11,037 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที) 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 บริษทัฯมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานที)ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี*  

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน            
สิ*นสุดวนัที) 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 
สิ*นสุดวนัที) 30 มิถุนายน 

 HIIP HIIK HIIP HIIK 

ผลประโยชน์ระยะสั*น 15,853 21,794 53,802 71,021 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 708 637 2,299 1,910 

รวม 16,561 22,431 56,101 72,931 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5 

 

3. ลูกหนี%การค้าและลูกหนี%อื&น  

    (หน่วย: พนับาท) 
 UV มิถุนายน  

HIIP 
 30 กนัยายน 

2558 

ลูกหนี*การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 
อายหุนี*คงคา้งนบัจากวนัที)ถึงกาํหนดชาํระ 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 49,223 40,415 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 210 - 

รวมลูกหนี*การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 49,433 40,415 

ลูกหนี*การคา้ - กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั   

อายหุนี*คงคา้งนบัจากวนัที)ถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 413,751 403,368 
คา้งชาํระ   

ไม่เกิน 3 เดือน  511 4,248 
3 - 6 เดือน 19 - 
มากกวา่ 12 เดือน 14,133 14,613 

รวม 428,414 422,229 
หกั: ค่าเผื)อหนี*สงสัยจะสูญ (14,133) (14,613) 

รวมลูกหนี*การคา้ - กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั - สุทธิ 414,281 407,616 

รวมลูกหนี*การคา้ - สุทธิ 463,714 448,031 

ลูกหนี* อื)น   
ลูกหนี* อื)น - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 165 94 
ลูกหนี* อื)น - กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั 55,892 58,251 

รวม 56,057 58,345 
หกั: ค่าเผื)อหนี*สงสัยจะสูญ (26,913) (26,913) 

รวมลูกหนี* อื)น - สุทธิ 29,144 31,432 

รวมลูกหนี*การคา้และลูกหนี* อื)น - สุทธิ 492,858 479,463 
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4. เงินลงทุนระยะยาว 

      (หน่วย: พนับาท)
ชื)อบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 UV มิถุนายน 
HIIP 

30 กนัยายน 
2558 

UV มิถุนายน 
HIIP 

30 กนัยายน 
2558 

UV มิถุนายน 
HIIP 

30 กนัยายน 
2558 

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

11,150,000 
USD  

11,150,000 h.HK 6.28 25,704 25,704 

5. อสังหาริมทรัพย์เพื&อการลงทุน 

รายการเปลี)ยนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื)อการลงทุนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ*นสุดวนัที)                  
UV มิถุนายน HIIP สรุปไดด้งันี*  

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที) 1 ตุลาคม 2558 131,479 
ค่าเสื)อมราคาสาํหรับงวด (1,622) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที) UV มิถุนายน HIIP 129,857 

6. ที&ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปลี)ยนแปลงของบญัชีที)ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที) UV มิถุนายน 
2559 สรุปไดด้งันี*  

 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที) 1 ตุลาคม 2558 1,181,634 
ซื*อเพิ)มระหวา่งงวด - ราคาทุน 28,604 
โอนเขา้ 31,872 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                                      

ณ วนัที)จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (9,421) 
ค่าเสื)อมราคาสาํหรับงวด (109,327) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที) UV มิถุนายน HIIP 1,123,362 

ณ วนัที) UV มิถุนายน HIIP บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซึ) งไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 8 ลา้นบาท (30 กนัยายน 255K: 9 ลา้นบาท) 
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7. เงินกู้ยืมระยะสั%นจากธนาคาร 

           (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบี*ย 
(ร้อยละต่อปี) 

UV มิถุนายน 
HIIP 

30 กนัยายน 
2558 

ตัiวสัญญาใชเ้งิน MMR 500,000 500,000 

เงินกูย้มืระยะสั*นจากธนาคารเป็นเงินกูย้มืสกุลบาทและไม่ตอ้งใชห้ลกัทรัพยค์ ํ*าประกนั 

8.  เจ้าหนี%การค้าและเจ้าหนี%อื&น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 UV มิถุนายน 

HIIP 
30 กนัยายน 

2558 

เจา้หนี*การคา้ - กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั  79,545 74,007 
เจา้หนี*การคา้ - กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั 325,446 309,286 
เจา้หนี* อื)น 39,423 38,212 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 108,417 130,638 

รวม 552,831 552,143 

9. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 

  (หน่วย: พนับาท) 
อตัราดอกเบี*ย  UV มิถุนายน 30 กนัยายน 
(ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 2559 2558 

3.90 ชาํระคืนเป็นงวดทุกเดือน เดือนละ 5.41 ลา้นบาท               
เริ)มตั*งแต่เดือนมิถุนายน HIIP 

194,590 - 

หกั: ส่วนที)ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ)งปี  (64,920) - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที)ถึงกาํหนดชาํระ                     

ภายในหนึ)งปี 129,670 - 
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การเปลี)ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารสําหรับงวดเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที) UV มิถุนายน 
2559 มีรายละเอียดดงันี*  

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที) 1 ตุลาคม 255K  - 
บวก: เงินกูย้มืเพิ)ม  200,000 
หกั: ชาํระคืนเงินกู ้  (5,410) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที) UV มิถุนายน HIIP  194,590 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื)อนไขทางการเงินบางประการตามที)ระบุในสัญญา เช่น 
การดาํรงอตัราส่วนหนี* สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี* ให้
เป็นไปตามอตัราที)กาํหนดในสัญญา เป็นตน้ เงินกูย้มืดงักล่าวไม่ตอ้งใชห้ลกัทรัพยค์ ํ*าประกนั 

10. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ) งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื)อออกจากงาน
แสดงไดด้งันี*  

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที) l ตุลาคม HIIK 38,056 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,643 
ตน้ทุนดอกเบี*ย 809 
ผลประโยชน์ที)จ่ายในระหวา่งงวด (207) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที) UV มิถุนายน HIIP 41,301 

1A. ประมาณการหนี%สิน 

จาํนวนเงินประมาณการหนี* สินเป็นประมาณการหนี* สินจากการรับประกันสินค้า โดยมีรายการ
เปลี)ยนแปลงสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที) UV มิถุนายน HIIP สรุปไดด้งันี*  

(หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที) 1 ตุลาคม 2558 16,632 
เพิ)มขึ*นในระหวา่งงวด 3,723 
ลดลงจากรายจ่ายที)เกิดขึ*นจริง (655) 
โอนกลบัประมาณการหนี* สิน (6,194) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที) UV มิถุนายน HIIP 13,506 
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1*. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึ*นจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉลี)ยทั*งปีที)ประมาณไว ้

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ*นสุดวนัที) UV มิถุนายน 2559 และ 
2558 สรุปไดด้งันี*  

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

สิ*นสุดวนัที) UV มิถุนายน 
สาํหรับเกา้เดือน 

สิ*นสุดวนัที) UV มิถุนายน 

 HIIP HIIK HIIP HIIK 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 1,659 1,779 8,654 1,779 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด 

ผลแตกต่างชั)วคราวและการกลบัรายการ 
ผลแตกต่างชั)วคราว (2,457) (190) (2,590) (209) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ที&แสดงอยู่ใน                     
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (798) 1,589 6,064 1,570 

1J. กําไรต่อหุ้น 

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

1B. 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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A+. เงินปันผล 
 

เงินปันผล 
 

อนุมติัโดย 
 

เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล               
จ่ายต่อหุ้น 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจาํปีสิ*นสุด

วนัที) UV กนัยายน HII7 
ที)ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

เมื)อวนัที) H7 มกราคม HII8 lHP,900 0.50 
    
เงินปันผลระหวา่งกาล

สาํหรับปีสิ*นสุดวนัที)  
UV กนัยายน HIIK 

ที)ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
เมื)อวนัที) lH พฤษภาคม HII8 

I1,960 0.H0 
  l81,860 0.70 
    
เงินปันผลประจาํปีสิ*นสุด

วนัที) UV กนัยายน HII8 
ที)ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

เมื)อวนัที) H6 มกราคม HII9 77,940 0.30 
    
เงินปันผลระหวา่งกาล

สาํหรับปีสิ*นสุดวนัที)  
UV กนัยายน HII9 

ที)ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
เมื)อวนัที) l0 พฤษภาคม HII9 

64,950 0.H5 
  142,890 0.55 

1K. ภาระผูกพนัและหนี%สินที&อาจเกิดขึ%น 

1K.1 ภาระผูกพนัเกี&ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที) UV มิถุนายน HIIP บริษทัฯมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงิน 17 ลา้นบาท และ 0.02 
ลา้นเหรียญสหรัฐ (30 กนัยายน 2558: 14 ลา้นบาท และ V.04 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ที)เกี)ยวขอ้งกบัการซื*อ
อุปกรณ์ 

1K.* ภาระผูกพนัเกี&ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการ 

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

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

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

จ่ายชาํระ 
30 มิถุนายน  

HIIP 
30 กนัยายน              

2558 
ภายใน 1 ปี 40 38 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 15 36 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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AK.J ภาระผูกพนัเกี&ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 

 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* งตามอัตราที)ระบุในสัญญา ซึ) งในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ* นสุดว ันที)                     
30 มิถุนายน HIIP บริษทัฯมีค่าธรรมเนียมที)รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใตส้ัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ lV ลา้นบาท และ HK ลา้นบาท ตามลาํดบั (2558: l1 ลา้นบาท และ 34 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

AK.B การคํ%าประกัน 

  ณ วนัที) UV มิถุนายน HIIP บริษทัฯมีหนงัสือคํ*าประกนัซึ) งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท (30 กนัยายน 255K: 3 ลา้นบาท และ 0.04 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ซึ) งเกี)ยวเนื)อง
กบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซึ) งประกอบดว้ยหนงัสือคํ*าประกนั
การใชไ้ฟฟ้าและอื)น ๆ 

AK.5 สัญญาซื%อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

บริษทัฯมีสัญญาซื*อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงันี*  

ณ วนัที) UV มิถุนายน HIIP 

สกลุเงิน จาํนวนที)ซื*อ 

อตัราแลกเปลี)ยนตามสญัญา 
ของจาํนวนที)ซื*อ วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.4 35.22 - 35.60 ธนัวาคม HIIP 
    

ณ วนัที) UV กนัยายน HII8 

สกลุเงิน จาํนวนที)ซื*อ 

อตัราแลกเปลี)ยนตามสญัญา 
ของจาํนวนที)ซื*อ วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา l.l 36.11 - 36.17 มีนาคม 2559 
เยน HV.V V.UV มีนาคม 2559 

 AP. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี*ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเมื)อวนัที) 9 สิงหาคม 2559 

 


