
 

 

บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                                                
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม                                          
และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม                                                    
ระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) 
ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำร                                                   
ใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้     
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล ขอ้ 1.4 เน่ืองดว้ยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์                                          
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลส ำหรับ                                                
งวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563โดยเลือกน ำแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำร                                          
ผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ                            
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีประกำศโดยสภำวชิำชีพบญัชีมำถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมี
เง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

วธู ขยนักำรนำวี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5423 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกำยน 2563 



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่30 กันยำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 222,139                    282,048                 207,856                    263,871                 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 846,959                    915,826                 847,000                    919,614                 
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 482                           9,333                     482                           9,333                     
สินคา้คงเหลือ 5 1,462,509                 1,312,633              1,462,509                 1,312,633              
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 3,103                        17,790                   3,103                        17,790                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 15,568                      17,565                   15,568                      17,565                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,550,760                 2,555,195              2,536,518                 2,540,806              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                -                             1,799                        1,799                     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 1,776,132                 1,808,842              1,776,132                 1,808,842              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 38,739                      25,635                   38,739                      25,635                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 400                           694                        400                           694                        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,815,271                 1,835,171              1,817,070                 1,836,970              
รวมสินทรัพย์ 4,366,031                 4,390,366              4,353,588                 4,377,776              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7 1,541,874                 1,614,522              1,541,874                 1,614,522              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8 193,492                    146,790                 193,471                    146,789                 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 6,473                        -                             6,473                        -                             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 19,372                      2,775                     19,372                      2,724                     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,629                      25,322                   11,629                      25,322                   
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,772,840                 1,789,409              1,772,819                 1,789,357              
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 35,972                      -                             35,972                      -                             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 105,566                    106,340                 103,113                    103,887                 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 35,373                      32,813                   35,373                      32,813                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                                2,859                     -                                2,859                     
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 176,911                    142,012                 174,458                    139,559                 
รวมหนีสิ้น 1,949,751                 1,931,421              1,947,277                 1,928,916              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 660,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 660,000                    660,000                 660,000                    660,000                 
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 660,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 660,000                    660,000                 660,000                    660,000                 
ส่วนเกินทุน
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 514,845                    514,845                 514,845                    514,845                 
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืน 1,011                        1,011                     1,011                        1,011                     
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 67,000                      67,000                   67,000                      67,000                   
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 781,262                    830,807                 771,293                    820,722                 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 392,162                    385,282                 392,162                    385,282                 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,416,280                 2,458,945              2,406,311                 2,448,860              
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,366,031                 4,390,366              4,353,588                 4,377,776              

-                                -                             -                            -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,829,194       2,337,716       1,829,194       2,336,086       
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                     466                 -                     466                 
รายไดอ่ื้น 27,939            48,712            27,939            48,515            
รวมรำยได้ 1,857,133       2,386,894       1,857,133       2,385,067       
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุขายและบริการ 1,648,361       2,315,785       1,648,361       2,315,648       
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 42,568            43,351            42,568            50,338            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 63,884            50,865            63,884            47,461            
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,754,813       2,410,001       1,754,813       2,413,447       
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 102,320          (23,107)           102,320          (28,380)           
ตน้ทนุทางการเงิน (8,971)             (15,439)           (8,969)             (15,429)           
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษเีงินได้ 93,349            (38,546)           93,351            (43,809)           
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 10 (18,714)           8,150              (18,712)           8,902              
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 74,635            (30,396)           74,639            (34,907)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย ์ 8,600              -                     8,600              -                     
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 10 (1,720)             -                     (1,720)             -                     
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6,880              -                     6,880              -                     
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 6,880              -                     6,880              -                     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 81,515            (30,396)           81,519            (34,907)           

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 11
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด 0.113              (0.046)             0.113              (0.053)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 5,592,161       7,204,570       5,592,161       6,976,248       
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                     1,075              -                     1,075              
เงินปันผลรับ 3 -                     -                     -                     149,782          
รายไดอ่ื้น 63,358            149,002          63,337            146,684          
รวมรำยได้ 5,655,519       7,354,647       5,655,498       7,273,789       
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุขายและบริการ 5,131,111       6,898,995       5,131,111       6,699,844       
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 115,822          136,352          115,822          145,490          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 217,155          220,280          217,031          198,212          
รวมค่ำใช้จ่ำย 5,464,088       7,255,627       5,463,964       7,043,546       
ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 191,431          99,020            191,534          230,243          
ตน้ทนุทางการเงิน (31,123)           (44,473)           (31,112)           (43,092)           
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 160,308          54,547            160,422          187,151          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (31,653)           (10,921)           (31,651)           (8,109)             
ก ำไรส ำหรับงวด 128,655          43,626            128,771          179,042          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                     -                     -                     (1,310)             
การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย ์ 8,600              -                     8,600              -                     
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 10 (1,720)             -                     (1,720)             262                 
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6,880              -                     6,880              (1,048)             
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 6,880              -                     6,880              (1,048)             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 135,535          43,626            135,651          177,994          

ก ำไรต่อหุ้น 11
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับงวด 0.195              0.066              0.195              0.271              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)  

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมลูคา่ ส่วนเกินมลูคา่ จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทุน รวมส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร จากการตีราคาสินทรัพย์ ผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      792,338                    385,282                           2,420,476                 
ก าไรส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                43,626                      -                                      43,626                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                -                                      -                                
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                                -                                -                                -                                43,626                      -                                      43,626                      
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                                -                                -                                -                                (33,018)                     -                                      (33,018)                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2562 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      802,946                    385,282                           2,431,084                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      830,807                    385,282                           2,458,945                 
ก าไรส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                128,655                    -                                      128,655                    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                6,880                              6,880                        
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                                -                                -                                -                                128,655                    6,880                              135,535                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                                -                                -                                -                                (178,200)                   -                                      (178,200)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2563 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      781,262                    392,162                           2,416,280                 

-                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2563

(หน่วย: พนับาท)  

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมลูคา่ ส่วนเกินมลูคา่ จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทุน รวมส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร จากการตีราคาสินทรัพย์ ผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      510,092                    385,282                        2,138,230                 
ก าไรส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                179,042                    -                                   179,042                    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                (1,048)                       -                                   (1,048)                       
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                                -                                -                                -                                177,994                    -                                   177,994                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                                -                                -                                -                                (33,000)                     -                                   (33,000)                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2562 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      655,086                    385,282                        2,283,224                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      820,722                    385,282                        2,448,860                 
ก าไรส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                128,771                    -                                   128,771                    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                6,880                            6,880                        
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                                -                                -                                -                                128,771                    6,880                            135,651                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                                -                                -                                -                                (178,200)                   -                                   (178,200)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2563 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      771,293                    392,162                        2,406,311                 

-                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 160,308          54,547            160,422          187,151          
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 104,082          100,356          104,082          93,431            
   หน้ีสูญ -                      913                  -                      395                  
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/หน้ีสงสยัจะสูญ 18,097            15,638            18,097            2,648              
   การปรับลด (โอนกลบั) ราคาทุนของสินคา้คงเหลือ
      เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (12,850)           53,394            (12,850)           54,035            
   โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ -                      (1,781)             -                      (1,781)             
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ (134)                515                  (134)                22                    
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน 1,159              -                      1,159              -                      
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,560              12,058            2,560              11,111            
   ค่าเช่ารอตดับญัชี (ตดัจ าหน่าย) (2,859)             246                  (2,859)             246                  
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,800              (8)                    1,800              (8)                    
   เงินปันผลรับ -                      -                      -                      (149,782)         
   ดอกเบ้ียรับ (464)                (581)                (464)                (394)                
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 29,828            43,018            29,828            41,727            
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 301,527          278,315          301,641          238,801          
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 50,770            (68,510)           54,517            (343,911)         
   รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 8,851              (17,929)           8,851              (17,929)           
   สินคา้คงเหลือ (137,026)         98,366            (137,026)         30,930            
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 14,687            (991)                14,687            (7,390)             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,357              4,771              2,357              (7,099)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 294                  -                      294                  -                      
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 43,672            9,148              43,652            43,120            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (13,693)           14,404            (13,693)           18,650            
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 271,439          317,574          275,280          (44,828)           
   จ่ายดอกเบ้ีย (30,021)           (43,485)           (30,021)           (41,973)           
   จ่ายภาษีเงินได้ (17,907)           (27,131)           (17,854)           (18,635)           
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 223,511          246,958          227,405          (105,436)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
ซ้ือและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ (26,537)           (64,626)           (26,537)           (63,789)           
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (405)                (5)                    (405)                (5)                    
เงินปันผลรับ -                      -                      -                      149,782          
ดอกเบ้ียรับ 461                  579                  461                  391                  
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 499                  -                      499                  -                      
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (25,982)           (64,052)           (25,982)           86,379            
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5,225,687       6,555,798       5,225,687       6,441,637       
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (5,300,135)      (6,665,044)      (5,300,135)      (6,387,477)      
จ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,790)             -                      (4,790)             -                      
จ่ายเงินปันผล (178,200)         (33,018)           (178,200)         (33,000)           
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ (257,438)         (142,264)         (257,438)         21,160            
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (59,909)           40,642            (56,015)           2,103              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 282,048          379,004          263,871          255,594          
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 222,139          419,646          207,856          257,697          

-                      -                      
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ซ้ือและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 3,223              3,662              3,223              3,662              
   โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18,736            -                      18,736            -                      
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากสญัญาเช่า 1,458              -                      1,458              -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท  าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และ                                    
มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน
และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ 
เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2563) เร่ือง การรายงาน                                    
ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ                           
ไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                               
ผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และ
ได้จัดท า ข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เ ดียวกับงบการเ งินรวมส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2562                                       
เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษทัย่อยทั้ง 2 ราย ไดแ้ก่ บริษทั ทาโมเสะ                          
เทรดด้ิง จ  ากดั และบริษทัมีทรัพยข์นส่ง จ ากดั ในราคาตามมูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
บริษทัย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยแ์ล้วเม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562 และ
ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการช าระบญัชี ทั้งน้ีในระหว่างงวดปัจจุบนัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่ม
บริษทั  
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1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ                                       
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ                                 
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 17                           
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                                   
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี โดยเลือกท่ีจะไม่ตอ้งน า
ขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดัมูลค่าของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
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ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2564 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                                   
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสัญญาเช่า 

1.5.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย 

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุน
ตดัจ าหน่าย โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณา
การเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวธีิการวดัค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ีแตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเวน้
ส าหรับลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใช้วิธีการ                             
อยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ
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1.5.2 สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจาก
การวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญา
เช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอน
ให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรง                              
นบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือ                                    
วนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของ                               
กลุ่มบริษทั หลังจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดย
สะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน
สัญญาเช่าใหม ่

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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2. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำ
ถือปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง
โดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ผลกระทบจาก 
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 45,777 45,777 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวียน    
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 6,428 6,428 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน    
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 39,349 39,349 
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 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 70,166 
หกั: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (40) 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า  3,769 
หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (16,675) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (11,443) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 45,777 
หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 45,777 

  
ประกอบดว้ย  
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 6,428 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 39,349 

 45,777 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 33,414 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5,943 
อุปกรณ์ส านกังาน 1,089 
ยานพาหนะ 5,331 

รวมสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 45,777 
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3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - - 25.7 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - - 0.1 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริการ - - - 0.1 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือสินคา้ - - - 3.9 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 
ค่าขนส่ง - - - 40.6 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ 1.0 1.0 1.0 1.0 ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าท่ีดิน 1.3 1.3 1.3 1.3 ราคาตามสัญญา 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - - 467.8 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - - 0.5 ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริการ - - - 0.5 ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - - 149.8 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ - - - 37.3 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 
ค่าขนส่ง - - - 111.5 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ 3.1 3.1 3.1 3.1 ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าท่ีดิน 3.9 3.9 3.9 3.9 ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562                                       
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 

ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 4)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 41 3,772 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั - - - 16 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 41 3,788 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 36,374 - 36,374 - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 2562 บริษัทฯมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                           
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 7,174 5,516 21,207 24,758 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 139 242 417 726 
รวม 7,313 5,758 21,624 25,484 
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4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม

2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 641,447 637,904 641,447 637,904 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 161,920 235,036 161,920 235,036 
 3 - 6 เดือน 41,676 14,903 41,676 14,903 
 6 - 12 เดือน 12,931 13,497 12,931 13,497 
 มากกวา่ 12 เดือน 44,186 50,034 44,186 50,034 
รวม 902,160 951,374 902,160 951,374 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน/  

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (57,071) (38,974) (57,071) (38,974) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 845,089 912,400 845,089 912,400 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) - - 41 3,788 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,870 3,426 1,870 3,426 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,870 3,426 1,911 7,214 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 846,959 915,826 847,000 919,614 

5. สินค้ำคงเหลือ 

 การเปล่ียนแปลงของรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับงวด                         
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 32,445 
โอนกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิ                          

ท่ีจะไดรั้บในระหวา่งงวด (12,850) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 19,595 
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6. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563                          
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดง
มูลค่าตามราคาท่ี    
ตีใหม่ - ท่ีดิน 

สินทรัพย ์
ซ่ึงแสดงมูลค่าตาม

ราคาทุน รวม 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 741,462 1,067,380 1,808,842 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการ                              
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16                            
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (หมายเหตุ 2) - 45,777 45,777 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - 29,760 29,760 
ตีราคาเพ่ิมท่ีดิน 8,600 - 8,600 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีดิน (1,159) - (1,159) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนระหวา่งงวด - 1,458 1,458 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                 
ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (365) (365) 

โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งงวด - (18,736) (18,736) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (98,045) (98,045) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 748,903 1,027,229 1,776,132 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ  ซ่ึงใช้วิธีเปรียบเทียบ 
ราคาตลาด (Market Approach) โดยราคาท่ีดินวดัมูลค่ายติุธรรมตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 3 

7. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.60 - 1.80 2.10 - 2.51 389,238 614,366 
ทรัสตรี์ซีท 1.55 - 2.15 2.02 - 3.10 1,152,636 1,000,156 
   1,541,874 1,614,522 

 ภายใตส้ัญญาวงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ
ไวใ้นสัญญา ไดแ้ก่ การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามสัญญา และบริษทัฯจะไม่
น าสินทรัพยข์องบริษทัฯไปจ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพนัใดๆ เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจาก
ธนาคาร 
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8. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 103,441 70,404 103,441 70,404 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 45,889 43,783 45,869 43,783 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 44,162 32,603 44,161 32,602 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 193,492 146,790 193,471 146,789 

9. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 - 
รายการปรับปรุงหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการน ามาตรฐาน                                           

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก (หมายเหตุ 2) 45,777 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 45,777 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 1,458 
เพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ีย 2,210 
จ่ายช าระ (7,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 42,445 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (6,473) 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 35,972 
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10. ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 19,421 4,975 19,419 3,973 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 5 - 5 - 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว       

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (712) (13,125) (712) (12,875) 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 18,714 (8,150) 18,712 (8,902) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 34,506 27,132 34,504 21,655 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (359) 6 (359) 12 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว      

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,494) (16,217) (2,494) (13,558) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 31,653 10,921 31,651 8,109 
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 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนเกินทุน 

จากการตีราคาสินทรัพย ์ (1,720) - (1,720) - 
 (1,720) - (1,720) - 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
   - ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั   - - - 262 
   - ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ (1,720) - (1,720) - 
 (1,720) - (1,720) 262 

11. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

12. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 
  (ลา้นบาท) (บาท/หุน้) 

เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น                              
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 33.0 0.05 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562  33.0 0.05 
    
เงินปันผลประจ าปี 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น                               

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2563 178.2 0.27 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2563  178.2 0.27 
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13. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

13.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ 1.2 ล้านบาท ซ่ึงเก่ียวข้องกับ                                     
ค่าพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ (31 ธนัวาคม 2562: 1.8 ลา้นบาท) 

13.2 ภำระผูกพนัตำมเลตเตอร์ออฟเครดิต 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัผูข้ายในต่างประเทศเป็นจ านวน
เงินประมาณ 5.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2562: 8.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

13.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการส าหรับการใช้บริการส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการใชส้อยพื้นท่ีอาคารกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงไดท้  าสัญญาไวแ้ลว้เป็นจ านวน 14.5 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2562: 16.7 ลา้นบาท) โดยอายขุองสัญญามีระยะเวลา 6 ปี 

13.4 กำรค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ านวน 16 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 16 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 15 15 
ค ้าประกนัในการเป็นผูน้ าเขา้/ผูส่้งออกระดบัมาตรฐานเออีโอ 
   ใหก้บักรมศุลกากร 1 1 

14. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิตและจ าหน่าย                             
ท่อเหล็กและเหล็กรูปพรรณ และรับจา้งท าสินคา้โครงเหล็ก ส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง และด าเนินธุรกิจ
ในเขตภูมิศาสตร์หลักแห่งเดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือ
ขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ี
แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 
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15. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม
2562 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 4.07 2.71 31.5709 30.0645 

16. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 


