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SEC orders EIC to cooperate with auditor and rectify financial statements for 
2014 and 2015  
 
Bangkok, May 24, 2016 – The SEC has ordered Electronics Industry Public Company 
Limited (EIC) to submit the annual financial statements for the year 2014, the 
quarterly financial statements for the first, second and third quarters of 2015, and the 
annual financial statements for the year 2015, which have all been audited and 
reviewed, and disclose such information to the public without delay.   
 
According to the auditor’s report, accounting policies were improperly used in the annual 
financial statements for the year 2014, whereby Smart Traffic Co., Ltd., an EIC affiliate, 
failed to record allowance for doubtful accounts for the overdue loans issued to company 
director(s) without collateral in 2013.   
 
As to the 2015 annual financial statements, EIC executives failed to assess and update the 
fair price for the investment fund allocated to two affiliates – Sport Event International Inc. 
and Global Legend Series Ltd. Services Ltd. – even though there had been an indication that 
the value of the investment fund would depreciate.  
 
Therefore, the SEC instructed EIC to submit the financial statements for the five said 
accounting periods, which have been audited and reviewed by its auditor, and disclose 
such information publicly and promptly because financial statements are material 
information for investors and shareholders to make well-informed investment 
decisions and monitor company operation.   

_______________________________ 
 
  
 

ก.ล.ต. ให้ EIC ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีและแก้ไขงบการเงิน 

 

 ก.ล.ต. แจ้งให้บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) (EIC) ส่งงบการเงินงวดประจ าปี 2557 
งวดไตรมาส 1,  2 และ 3 ของปี 2558 (Q1 Q2 Q3/2558) และงวดประจ าปี 2558 ฉบับแก้ไขที่ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบและสอบทานแล้วต่อ ก.ล.ต. พร้อมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยเร็ว  
 
ผู้สอบบัญชีของ EIC ได้เสนอรายงานการตรวจสอบงบการเงินพบว่ามีการน านโยบายบัญชีไปใช้ไม่ถูกต้อง  
โดยงบการเงินประจ าปี 2557 บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมไม่ได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญส าหรับเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการที่ไม่มีหลักประกันและค้างช าระมาตั้งแต่ปี 2556  
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ส่วนงบการเงินประจ าปี 2558 ผู้บริหาร EIC ไม่ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมให้เป็นปัจจุบันส าหรับเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม 2 บริษัทคือ Sport Event International Inc.  และ Global Legend Series Ltd. Services Ltd.  ภายหลัง
จากมีข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุน  
 
ก.ล.ต. จึงขอให้ EIC จัดท าและน าส่งงบการเงินทั้ง 5 งวด ได้แก่ งวดประจ าปี 2557 งวด Q1 Q2 Q3/2558 
และงวดประจ าปี 2558 ฉบับแก้ไข ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีต่อ ก.ล.ต. พร้อม
เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยเร็วที่สุด เนื่องจากงบการเงินเป็นข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท 
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