
 

บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2556 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2556 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม         
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ยและ
ไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึง
ผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำม
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำร
สอบถำมบุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและ
วธีิกำรสอบทำนอ่ืน กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำให้
ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น
ขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำร
บญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  



 

2 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 เก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชี เน่ืองจำกกำร
น ำมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภำษีเงินได ้มำถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไข     
ต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

ชลรส  สันติอศัวรำภรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4523 
 
บริษทั ส ำนกังำน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ำกดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภำคม 2556 



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2556

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 255,441            287,435            149,084            124,420            160,240            47,873              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5 633,513            599,732            488,696            630,173            597,037            501,013            

สินคา้คงเหลือ 6 2,303,556         1,649,217         1,600,141         2,289,811         1,648,649         1,600,141         

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 7 325,117            352,996            55,781              325,117            352,996            55,781              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 66,860              52,162              3,003                65,855              51,164              1,993                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,584,487         2,941,542         2,296,705         3,435,376         2,810,086         2,206,801         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -                       -                       66,169              -                       -                       66,169              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       11,996              11,996              11,996              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 1,085,088         1,079,830         1,046,892         1,044,053         1,041,587         1,014,552         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 34,086              35,006              36,465              33,987              34,898              36,360              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3 15,326              12,818              16,113              11,686              9,195                12,444              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 125                   125                   124                   -                       -                       -                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,134,625         1,127,779         1,165,763         1,101,722         1,097,676         1,141,521         

รวมสินทรัพย์ 4,719,112         4,069,321         3,462,468         4,537,098         3,907,762         3,348,322         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2556

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 9 2,158,465         1,774,607         1,370,913         2,158,465         1,774,607         1,370,913         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 124,866            117,518            65,756              128,099            119,957            69,597              

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 75,000              75,000              -                       75,000              75,000              -                       

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 592                   1,471                3,420                -                       -                       -                       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 95,305              45,419              27,954              83,226              37,384              20,307              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 38,045              27,401              48,963              31,273              20,962              45,675              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,492,273         2,041,416         1,517,006         2,476,063         2,027,910         1,506,492         

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ

   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 -                       -                       1,471                -                       -                       -                       

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11 12,821              12,418              12,039              10,368              10,055              9,435                

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3 9,388                8,055                4,126                9,388                8,055                4,126                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 22,209              20,473              17,636              19,756              18,110              13,561              

รวมหนีสิ้น 2,514,482         2,061,889         1,534,642         2,495,819         2,046,020         1,520,053         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2556

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 660,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 660,000            660,000            660,000            660,000            660,000            660,000            

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 660,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 660,000            660,000            660,000            660,000            660,000            660,000            

ส่วนเกินทุน

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 514,845            514,845            514,845            514,845            514,845            514,845            

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืน 1,011                1,011                1,011                1,011                1,011                1,011                

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 67,000              67,000              67,000              67,000              67,000              67,000              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 961,774            764,576            684,970            798,423            618,886            585,413            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,204,630         2,007,432         1,927,826         2,041,279         1,861,742         1,828,269         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,719,112         4,069,321         3,462,468         4,537,098         3,907,762         3,348,322         

-                   -                   -                   -                   -                   -                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรขำดทุน

รำยได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 4 1,878,047         1,686,781         1,862,596         1,655,749         
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 20,017              14,838              20,017              14,838              
รายไดอ่ื้น 38,535              28,274              38,075              43,481              
รวมรำยได้ 1,936,599         1,729,893         1,920,688         1,714,068         
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายและบริการ 1,584,885         1,573,225         1,583,619         1,573,030         
คา่ใชจ่้ายในการขาย 31,414              32,917              46,236              40,853              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 57,785              47,107              50,972              42,993              
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,674,084         1,653,249         1,680,827         1,656,876         
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 262,515            76,644              239,861            57,192              
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (15,525)             (15,048)             (15,317)             (14,810)             
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 246,990            61,596              224,544            42,382              
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (49,792)             (16,039)             (45,007)             (11,438)             
ก ำไรส ำหรับงวด 197,198            45,557              179,537            30,944              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด -                       -                       -                       -                       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 197,198            45,557              179,537            30,944              

ก ำไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับงวด 13 0.30                  0.07                  0.27                  0.05                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2556 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)



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

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 246,990            61,596              224,544            42,382              
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 26,684              24,542              24,964              22,902              
   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 32                     544                   43                     559                   
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 12,102              (3,445)               12,102              (3,445)               
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 10                     130                   10                     128                   
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 403                   376                   313                   291                   
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (15,376)             (1,559)               (15,376)             (1,559)               
   ดอกเบ้ียรับ (6)                     (371)                  (2)                     (367)                  
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 15,047              14,632              15,034              14,580              
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 285,886            96,445              261,632            75,471              
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (33,795)             (94,559)             (33,161)             (68,852)             
   สินคา้คงเหลือ (666,441)           (79,889)             (653,264)           (79,889)             
   เงินจ่ายล่วงหนา้คา่วตัถุดิบ 27,878              7,582                27,878              7,582                
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (14,698)             (12,704)             (14,690)             (12,687)             
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน -                       (7)                     -                       -                       
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7,434                7,391                8,228                10,000              
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 10,644              (13,555)             10,311              (12,894)             
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน -                       (580)                  -                       -                       
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (383,092)           (89,876)             (393,066)           (81,269)             
   จ่ายดอกเบ้ีย (15,134)             (14,958)             (15,121)             (14,906)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (1,080)               (927)                  (323)                  (331)                  
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด ำเนินงำน (399,306)           (105,761)           (408,510)           (96,506)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2556 



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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง -                       1,233                -                       1,233                
ซ้ืออุปกรณ์ (30,932)             (24,281)             (26,429)             (18,907)             
ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (100)                  (407)                  (100)                  (407)                  
ดอกเบ้ียรับ 6                       381                   2                       377                   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (31,026)             (23,074)             (26,527)             (17,704)             
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 399,217            159,932            399,217            159,932            
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (879)                  (840)                  -                       -                       
เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 398,338            159,092            399,217            159,932            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (31,994)             30,257              (35,820)             45,722              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 287,435            149,084            160,240            47,873              
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 255,441            179,341            124,420            93,595              

-                       -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2556 



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2556

(หน่วย: พนับาท)  

รวม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมลูคา่ ส่วนเกินมลูคา่ ส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 - ตำมที่รำยงำนไว้เดมิ 660,000               514,845               1,011                   67,000                 672,983               1,915,839            

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั

  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                           -                           -                           -                           11,987                 11,987                 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 - หลงักำรปรับปรุง 660,000               514,845               1,011                   67,000                 684,970               1,927,826            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -                           -                           -                           -                           45,557                 45,557                 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มนีำคม 2555 - หลงักำรปรับปรุง 660,000               514,845               1,011                   67,000                 730,527               1,973,383            

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 - ตำมที่รำยงำนไว้เดมิ 660,000               514,845               1,011                   67,000                 759,813               2,002,669            

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั

  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                           -                           -                           -                           4,763                   4,763                   

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 - หลงักำรปรับปรุง 660,000               514,845               1,011                   67,000                 764,576               2,007,432            

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           197,198               197,198               

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มนีำคม 2556 660,000               514,845               1,011                   67,000                 961,774               2,204,630            

-                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2556

(หน่วย: พนับาท)  

รวม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมลูคา่ ส่วนเกินมลูคา่ ส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 - ตำมที่รำยงำนไว้เดมิ 660,000                 514,845                 1,011                     67,000                   577,095                 1,819,951              

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั

  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                            -                            -                            -                            8,318                     8,318                     

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 - หลงักำรปรับปรุง 660,000                 514,845                 1,011                     67,000                   585,413                 1,828,269              

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -                            -                            -                            -                            30,944                   30,944                   

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มนีำคม 2555 - หลงักำรปรับปรุง 660,000                 514,845                 1,011                     67,000                   616,357                 1,859,213              

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 - ตำมที่รำยงำนไว้เดมิ 660,000                 514,845                 1,011                     67,000                   617,746                 1,860,602              

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั

  ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                            -                            -                            -                            1,140                     1,140                     

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 - หลงักำรปรับปรุง 660,000                 514,845                 1,011                     67,000                   618,886                 1,861,742              

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                            -                            179,537                 179,537                 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มนีำคม 2556 660,000                 514,845                 1,011                     67,000                   798,423                 2,041,279              

-                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2556  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิล าเนานน
ประเทศไทย โดยมีบริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งนนประเทศไทย
เป็นผูถื้อหุ้นรายนหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การผลิตและจ าหน่ายท่อเหล็กส าหรับอุตสาหกรรม
การก่อสร้าง โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 298, 298/2 ซอยกลบัเจริญ ถนนสุขสวสัด์ิ 
ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการนนงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
และงบกระแสเงินสดนนรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อนห้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการนห้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์นหม่ๆ   
เพื่อไม่นห้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูน้ช้งบการเงินควรนช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯนช้เป็นทางการตามกฎหมาย                    
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 
และไดจ้ดัท าข้ึนโดยนชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โดย
ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทันนระหวา่งงวดปัจจุบนั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ในระหว่ำงงวด  

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบันชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมนนหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือม

ราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ

ผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติั
ทางบญัชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี
ดงัต่อไปน้ี  

 มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภำษีเงินได้  

 มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดนหกิ้จการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์
และหน้ีสินระหว่างเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือ
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีดงักล่าวนนไตรมาสปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็น
ขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าว
แสดงอยูน่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
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1.5 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยไดน้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีนชน้น
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ือง 
ภาษีเงินได ้เน่ืองจากการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั 

 ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายนห้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดนนกฎหมายภาษีอากร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน   
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยนชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบันช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีนชห้กัภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดน้ช้นนจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อย    
จะมีก าไรทางภาษีนนอนาคตเพียงพอท่ีจะนช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีนช้หักภาษีและ        
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดน้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมานชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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2. มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคับใช้ 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวชิาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศนนราชกิจจานุเบกษา นนระหวา่งงวด
ปัจจุบนั นห้นช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบันช ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงนนหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือ

ถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธินนส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายนตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินนน
สภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย  
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3.  ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่มำถือปฏิบัติ  

 นนระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัตามท่ีกล่าว
นนหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.5 เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยน ามาตรฐานการบญัชี             
ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากนนงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการนนงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี                    
31 มีนาคม 

2556 

ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี                             
1 มกราคม 
2555 

ณ วนัท่ี                    
31 มีนาคม 

2556 

ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี                             
1 มกราคม 
2555 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีเพ่ิมข้ึน 15,326 12,818 16,113 11,686 9,195 12,444 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เพ่ิมข้ึน 9,388 8,055 4,126 9,388 8,055 4,126 

ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร
เพ่ิมข้ึน 5,938 4,763 11,987 2,298 1,140 8,318 

 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี                            
31 มีนาคม 2556 

ส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี                            
31 มีนาคม 2555 

ส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี                            
31 มีนาคม 2556 

ส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี                            
31 มีนาคม 2555 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก ำไรหรือขำดทุน:     
ภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,175) 1,590 (1,158) 1,488 
ก าไรส าหรับงวดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 1,175 (1,590) 1,158 (1,488) 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) (บาทต่อหุน้) 0.002 (0.003) 0.002 (0.002) 
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4. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ของบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 39.05 
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 99.94 กรรมการทั้งหมด

เป็นผูแ้ทนของบริษทัฯ 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 99.97 กรรมการทั้งหมด   

เป็นผูแ้ทนของบริษทัฯ 
ผูบ้ริหารส าคญั บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สัง่การและ

ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบั
บริหารหรือไม่) 

นนระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 894.1 801.2 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่า - - 0.2 0.2 ราคาตามสัญญา  
รายไดค่้าบริการ - - 0.2 0.2 ราคาตามสัญญา 
ค่านายหนา้จ่าย - - 18.6 15.9 ราคาตามสัญญา  
ค่าขนส่ง - - 21.6 15.5 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียจ่าย 0.8 0.1 0.8 - อัตราร้อยละ4 และ 4.5 ต่อปี 
ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ 0.8 0.8 - - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่าเช่าท่ีดิน 0.8 0.8  0.8 0.8 ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 มี
รายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2556 
31 ธนัวาคม

2555 
31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 5)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 268,897 221,299 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 268,897 221,299 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 5)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 186 - 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั - - 30 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 216 - 

เจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 10)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 15,108 12,641 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั - - 3,532 2,692 
กรรมการ 830 - 830 - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  830 - 19,470 15,333 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 
และ 31 ธนัวาคม 2555 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ยอดเคล่ือนไหวระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ 

เงินกูย้มืระยะสั้น 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2555 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 2556 

บริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ ากดั 75,000 - - 75,000 

ยอดคงเหลือขา้งตน้เป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีบริษทัฯกูย้ืมจากบริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ  ากดั โดยมี
อตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี (2555: ร้อยละ 4 ต่อปี) ไม่มีหลกัประกนัและมีก าหนดช าระคืน
ในเดือนกรกฎาคม 2556 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ยอดเคล่ือนไหวระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ 

เงินกูย้มืระยะยาว 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2555 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 2556 

บริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ ากดั 1,471 - (879) 592 

ยอดคงเหลือขา้งตน้เป็นเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีบริษทัย่อยกู้จากบริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ  ากดั โดยมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 ต่อปี (2555: ร้อยละ 4.5 ต่อปี) โดยมีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน ตลอด
ระยะเวลา 36 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีนนสัญญา เงินกูด้งักล่าวค ้าประกนัโดยการจ านองรถบรรทุกของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าว 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

นนระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่านชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีนหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,219 7,743 6,988 6,823 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 304 188 280 151 
รวม 8,523 7,931 7,268 6,974 

 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินขอ้ 14 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
31 มีนาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 229,215 175,410 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 39,682 45,889 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) - - 268,897 221,299 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 522,814 449,783 280,099 264,598 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  100,389 138,224 72,390 101,598 
 3 - 6 เดือน 2,031 2,064 2,048 2,135 
 6 - 12 เดือน 6,170 8,820 4,672 6,623 
 มากกวา่ 12 เดือน 25,585 24,285 9,583 8,473 
รวม 656,989 623,176 368,792 383,427 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (23,476) (23,444) (7,732) (7,689) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 633,513 599,732 361,060 375,738 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 633,513 599,732 629,957 597,037 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 216 - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน -  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) - - 216 - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 633,513 599,732 630,173 597,037 
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6. สินค้าคงเหลอื 

 รายการเปล่ียนแปลงของรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2556 10,230 
บวก: บนัทึกระหวา่งงวด 12,102 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนำคม 2556 22,332 

7. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวตัถุดิบ 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 343,117 370,996 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (18,000) (18,000) 
 325,117 352,996 

 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบไดร้วมเงินจ่ายล่วงหนา้จ านวน 33 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 33 ลา้นบาท) 
ท่ีจ่ายนห้แก่ผูผ้ลิตรายหน่ึงเพื่อสั่งซ้ือวตัถุดิบ แต่ผูผ้ลิตดงักล่าวไม่สามารถส่งวตัถุดิบนห้กบับริษทัฯนน
ระหว่างปี 2554 ได ้ต่อมาบริษทัฯจึงไดมี้การเจรจากบัผูผ้ลิตเพื่อปรับตารางการส่งสินคา้นหม่ แต่ผูผ้ลิต
ดงักล่าวยงัคงไม่สามารถจดัส่งสินคา้นห้กบับริษทัฯได้ตามขอ้ตกลงและหยุดส่งสินคา้นห้กบับริษทัฯ
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้ตั้ งค่าเผื่อการด้อยค่าไวแ้ล้วเป็นจ านวนเงิน 18       
ลา้นบาท 

 จากสาเหตุขา้งตน้ ผูผ้ลิตไดเ้จรจากบับริษทัฯเก่ียวกบัแนวทางการช าระคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวตัถุดิบ  
โดยนนเดือนเมษายน 2556 ผูผ้ลิตรายดงักล่าวได้เขา้ท าสัญญากบับริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายช าระเงินคืน    
ยอดคงคา้งดงักล่าวภายนนก าหนดระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือมัน่วา่ บริษทัฯจะไม่ได้
รับผลเสียหายเกินกวา่จ านวนท่ีไดบ้นัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าไวน้นงบการเงิน 
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8. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2556 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2556 1,079,830 1,041,587 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 30,932 26,429 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี            
ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (10) (10) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (25,664) (23,953) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่31 มีนำคม 2556 1,085,088 1,044,053 

9. เงินกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.58 - 3.69 1,279,969 1,469,778 
ทรัสตรี์ซีท 2.23 - 2.36 878,496 304,829 
  2,158,465 1,774,607 

 ภายใตส้ัญญาวงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ได้แก่ บริษัทฯจะไม่น าสินทรัพย์ของบริษัทฯไปจ าหน่ายจ่ายโอนหรือ                
ก่อภาระผูกพนัใดๆ เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคาร การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ            
ผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
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10. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 44,606 26,624 42,899 24,892 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 4) 830 - 19,470 15,333 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 51,294 46,744 44,252 44,031 
ค่านชจ่้ายคา้งจ่าย 28,136 44,150 21,478 35,701 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 124,866 117,518 128,099 119,957 

11. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2556 12,418 10,055 
บวก: รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 403 313 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนำคม 2556 12,821 10,368 

12. ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่านชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงนหม่)  (ปรับปรุงนหม่) 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 50,967 14,449 46,165 9,950 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (1,175) 1,590 (1,158) 1,488 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 49,792 16,039 45,007 11,438 
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13. ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วย
จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูน่นระหวา่งงวด 

14. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

14.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ 2 ลา้นเหรียญยูโร และ 15.4 
ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัร ซ้ือลิขสิทธ์ซอฟท์แวร์และการถมท่ีดิน (31 ธันวาคม 
2555: 2.7 ลา้นบาท) 

14.2 ภำระผูกพนัตำมเลตเตอร์ออฟเครดิต 

 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัผูข้ายนนต่างประเทศเป็นจ านวนเงินประมาณ 8.9
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2555: 16.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

14.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและยานพาหนะกบั
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 10 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 
จ่ายช าระภายใน     

ภายใน 1 ปี 5.2 6.2 4.9 1.9 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.2 2.2 2.3 2.9 
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14.4 กำรค ำ้ประกนั 

(1) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
เหลืออยูเ่ป็นจ านวน 50.6 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2555: 22.0 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระ
ผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้าประกนั
เพื่อค ้าประกนัการจ่ายช าระเงินให้กบักรมศุลกากรจ านวน 37.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 
9.0 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 12.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 12.0 ลา้นบาท) 
และเพื่อค ้าประกนัในการเป็นผูน้ าของเขา้/ผูส่้งออกระดบับตัรทองให้กบักรมศุลกากรจ านวน 
1.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 1.0 ลา้นบาท) 

(2) บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินบตัรเครดิตให้กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 1.0 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม 2555: 1.0 ลา้นบาท) 

15. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายนนของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินนจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อนช้นนการตดัสินนจนนการจดัสรร
ทรัพยากรนห้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินนจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯคือ กรรมการผูจ้ดัการ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจหลกันนส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิต
และจ าหน่ายท่อเหล็กส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเป็นการขายทั้งนนประเทศและต่างประเทศ
และด าเนินธุรกิจนนเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วน           
งานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยนช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีนช้นน
การวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานนนงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และ
สินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่นนงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขต
ภูมิศาสตร์แลว้  

 นนระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการขายต่างประเทศรวม
คิดเป็นประมาณร้อยละ 1.3 (31 มีนาคม 2555: ร้อยละ 5.5) ของยอดขายรวม ยอดขายนนต่างประเทศ
เฉพาะของบริษทัฯส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัประมาณร้อยละ 1.4 (31 มีนาคม 2555: ร้อยละ 
5.5) ของยอดขายของบริษทัฯ  
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16. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศท่ีจะครบก าหนดภายนน 1 ปี ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

31 มีนาคม 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

31 มีนาคม  
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 0.7 29.8 9.9 29.3085 30.7750 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯมีสัญญาซ้ือ/ขายสิทธิท่ีจะซ้ือ/ขายเงินตราต่างประเทศ คงเหลือดงัน้ี 

สญัญา จ านวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัส้ินสุดสญัญา 
 (ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) (บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา)  

สญัญาซ้ือสิทธิท่ีจะซ้ือ
เงินตราต่างประเทศ 25 29.50 - 30.02 

24 เมษายน 2556 -
19 กนัยายน 2556 

17. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯประจ าปี 2556 มีมติอนุมติัการจ่าย    
เงินปันผลส าหรับผลประกอบการส าหรับปี 2555 นห้แก่ผูถื้อหุ้นนนอตัราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น
เงินทั้งส้ิน 165 ล้านบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลนนวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 เงินปันผลน้ีจะถูก
บนัทึกบญัชีนนไตรมาสสองของปีปัจจุบนั 

18. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 
 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,079,830 1,071,036 1,046,892 1,038,098 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 35,006 43,800 36,465 45,259 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 
 ตามท่ีจดัประเภทนหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทนหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,041,587 1,032,793 1,014,552 1,005,758 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 34,898 43,692 36,360 45,154 
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 การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้ 

19. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติันห้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2556 
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