
 

บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับ   
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ        
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ                 
บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  



2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี เน่ืองจากการน า
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ี    
แต่อยา่งใด 

ชลรส  สันติอศัวราภรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 
 
บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤศจิกายน 2556 



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 325,909             287,435             149,084             220,043             160,240             47,873               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 682,368             599,732             488,696             667,719             597,037             501,013             

สินคา้คงเหลือ 5 1,572,276          1,649,217          1,600,141          1,540,593          1,648,649          1,600,141          

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่วตัถุดิบ 6 93,387               352,996             55,781               93,387               352,996             55,781               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 16,644               52,162               3,003                 15,236               51,164               1,993                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,690,584          2,941,542          2,296,705          2,536,978          2,810,086          2,206,801          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

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

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

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 1,086,421          1,079,830          1,046,892          1,045,833          1,041,587          1,014,552          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 32,726               35,006               36,465               32,644               34,898               36,360               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2 3,662                 4,763                 11,987               -                         1,140                 8,318                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 125                    125                    124                    -                         -                         -                         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,122,934          1,119,724          1,161,637          1,090,473          1,089,621          1,137,395          

รวมสินทรัพย์ 3,813,518          4,061,266          3,458,342          3,627,451          3,899,707          3,344,196          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8 1,230,268          1,774,607          1,370,913          1,230,268          1,774,607          1,370,913          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10 241,606             117,518             65,756               237,898             119,957             69,597               

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                         75,000               -                         -                         75,000               -                         

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

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

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 21,631               45,419               27,954               17,634               37,384               20,307               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 40,971               27,401               48,963               40,009               20,962               45,675               

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,534,476          2,041,416          1,517,006          1,525,809          2,027,910          1,506,492          

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ

   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3 100,000             -                         1,471                 100,000             -                         -                         

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2 873                    -                         -                         873                    -                         -                         

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11 13,159               12,418               12,039               10,524               10,055               9,435                 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 114,032             12,418               13,510               111,397             10,055               9,435                 

รวมหนีสิ้น 1,648,508          2,053,834          1,530,516          1,637,206          2,037,965          1,515,927          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 660,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 660,000             660,000             660,000             660,000             660,000             660,000             

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้

      หุน้สามญั 660,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 660,000             660,000             660,000             660,000             660,000             660,000             

ส่วนเกินทุน
   ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 514,845             514,845             514,845             514,845             514,845             514,845             

   ส่วนเกินมูลคา่หุน้ทุนซ้ือคืน 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 922,154             764,576             684,970             747,389             618,886             585,413             

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,165,010          2,007,432          1,927,826          1,990,245          1,861,742          1,828,269          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,813,518          4,061,266          3,458,342          3,627,451          3,899,707          3,344,196          

-                     -                     -                     -                     -                     -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่
ก าไรขาดทุน:

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 3 1,910,178         1,842,863         1,893,021         1,828,467         
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 13,383              6,543                13,383              6,543                
เงินปันผลรับ 3 -                       -                       24,427              -                       
รายไดอ่ื้น 43,016              44,272              41,617              44,113              
รวมรายได้ 1,966,577         1,893,678         1,972,448         1,879,123         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 1,723,623         1,705,676         1,720,369         1,705,170         
คา่ใชจ่้ายในการขาย 36,234              33,214              49,237              47,485              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 50,641              57,022              44,785              48,903              
รวมค่าใช้จ่าย 1,810,498         1,795,912         1,814,391         1,801,558         

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 156,079            97,766              158,057            77,565              
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (12,430)             (15,603)             (12,234)             (15,394)             
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 143,649            82,163              145,823            62,171              
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (29,080)             (19,179)             (24,255)             (14,515)             
ก าไรส าหรับงวด 114,569            62,984              121,568            47,656              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด -                       -                       -                       -                       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 114,569            62,984              121,568            47,656              

ก าไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับงวด 13 0.17                  0.10                  0.18                  0.07                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2556 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่
ก าไรขาดทุน:

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 3 5,677,500         5,241,602         5,627,970         5,181,625         
เงินปันผลรับ 3 -                       -                       24,427              -                       
รายไดอ่ื้น 138,720            118,056            135,937            134,304            
รวมรายได้ 5,816,220         5,359,658         5,788,334         5,315,929         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 5,081,538         4,864,060         5,076,224         4,863,490         
คา่ใชจ่้ายในการขาย 102,832            97,443              141,477            131,231            
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 165,427            157,098            147,758            139,944            
ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียน 22,258              (15,382)             22,258              (15,382)             
รวมค่าใช้จ่าย 5,372,055         5,103,219         5,387,717         5,119,283         

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 444,165            256,439            400,617            196,646            
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (44,580)             (47,073)             (43,997)             (46,403)             
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 399,585            209,366            356,620            150,243            
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (76,996)             (48,719)             (63,118)             (34,806)             
ก าไรส าหรับงวด 322,589            160,647            293,502            115,437            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด -                       -                       -                       -                       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 322,589            160,647            293,502            115,437            

ก าไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับงวด 13 0.49                  0.24                  0.44                  0.17                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2556 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 399,585            209,366            356,620            150,243            
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 80,163              75,871              74,673              70,646              
   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (209)                  1,381                (129)                  1,301                
   ปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 10,713              (4,265)               10,713              (4,265)               
   ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 318                   179                   188                   177                   
   ตดัจ  าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน -                       983                   -                       983                   
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,211                1,127                939                   874                   
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 134                   (4,667)               134                   (4,667)               
   เงินปันผลรับ -                       -                       (24,427)             -                       
   ดอกเบ้ียรับ (952)                  (1,493)               (657)                  (1,268)               
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 43,023              44,251              43,006              44,124              
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 533,986            322,733            461,060            258,148            
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (82,473)             (213,052)           (70,599)             (181,477)           
   สินคา้คงเหลือ 66,227              102,408            97,342              105,173            
   เงินจ่ายล่วงหนา้คา่วตัถุดิบ 259,609            20,380              259,609            20,380              
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 35,736              (8,851)               36,146              (8,655)               
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน -                       (2)                     -                       -                       
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 125,846            93,889              119,699            97,221              
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 13,570              (2,951)               19,048              (3,643)               
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (470)                  (580)                  (470)                  -                       
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 952,031            313,974            921,835            287,147            
   จ่ายดอกเบ้ีย (44,781)             (43,495)             (44,764)             (43,368)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (98,810)             (55,658)             (80,854)             (38,083)             
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 808,440            214,821            796,217            205,696            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2556



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน -                       66,169              -                       66,169              
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (84,010)             (100,299)           (76,072)             (89,451)             
ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (802)                  (3,898)               (802)                  (3,860)               
เงินปันผลรับ -                       -                       24,427              -                       
ดอกเบ้ียรับ 734                   1,574                438                   1,349                
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 20                     150                   20                     150                   
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (84,058)             (36,304)             (51,989)             (25,643)             
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (544,426)           14,874              (544,426)           14,874              
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100,000            75,000              100,000            75,000              
ช าระคืนเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (76,471)             (2,550)               (75,000)             -                       
จ่ายเงินปันผล (165,011)           (178,200)           (164,999)           (178,200)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (685,908)           (90,876)             (684,425)           (88,326)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 38,474              87,641              59,803              91,727              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 287,435            149,084            160,240            47,873              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 325,909            236,725            220,043            139,600            

-                       -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2556



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2556 

(หน่วย: พนับาท)  

รวม
ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า ส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทนุซ้ือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      672,983                    1,915,839                 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 2) -                                -                                -                                -                                11,987                      11,987                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      684,970                    1,927,826                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) -                                -                                -                                -                                (178,200)                  (178,200)                  
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -                                -                                -                                -                                160,647                    160,647                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2555 - หลังการปรับปรุง 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      667,417                    1,910,273                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      759,813                    2,002,669                 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 2) -                                -                                -                                -                                4,763                        4,763                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      764,576                    2,007,432                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) -                                -                                -                                -                                (165,011)                  (165,011)                  
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                322,589                    322,589                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2556 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      922,154                    2,165,010                 

-                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2556

(หน่วย: พนับาท)  

รวม
ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า ส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทนุซ้ือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      577,095                    1,819,951                 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 2) -                                -                                -                                -                                8,318                        8,318                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      585,413                    1,828,269                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) -                                -                                -                                -                                (178,200)                   (178,200)                   
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ -                                -                                -                                -                                115,437                    115,437                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2555 - หลังการปรับปรุง 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      522,650                    1,765,506                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      617,746                    1,860,602                 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 2) -                                -                                -                                -                                1,140                        1,140                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      618,886                    1,861,742                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 14) -                                -                                -                                -                                (164,999)                   (164,999)                   
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                293,502                    293,502                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2556 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      747,389                    1,990,245                 

-                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
โดยมีบริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การผลิตและจ าหน่ายท่อเหล็กส าหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง  โดยมีท่ีอยูต่ามท่ี
จดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 298, 298/2 ซอยกลบัเจริญ ถนนสุขสวสัด์ิ ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอ
พระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบก ารเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น             
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่  ๆเพื่อไม่ใหข้อ้มูล
ท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบั   
งบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมายงบการเ งิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินขอ งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และ
ไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โดยไม่มีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 

1.4 มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในงวดบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก. มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในงวดบัญชีปัจจุบัน 
มาตรฐานการบญัชี                  
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ี

ตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ                  

ผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทาง
บญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่าง ระหวา่งมูลค่าสินทรัพย์
และหน้ีสิน ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐาน ภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  บริษทัฯและบริษทัย่ อยได้เปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีดงักล่าวในไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบเสมือนหน่ึงวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ี ยนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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ข. มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 
  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 15 สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบ

กฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ ยสัญญาเช่า
หรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐาน การบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน         
การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ยกเวน้ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ซ่ึงฝ่ายบริหารเช่ือวา่จะ
ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 
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1.5 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ือง ภาษีเงินได ้
เน่ืองจากการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั 

 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย บนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษี
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย รับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ี ตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่ างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว  หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่    
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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2.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ในระหวา่งไตรมาสท่ีหน่ึงของปีปัจจุบนั  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 เน่ืองจากบริษทัฯและบริษัทยอ่ยน ามาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี  12 เร่ือง  ภาษีเงินได้  มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดง
เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุ น
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที่                    
30 กนัยายน 

2556 

ณ วนัที่                    
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัที่                             
1 มกราคม 

2555 

ณ วนัที่                    
30 กนัยายน 

2556 

ณ วนัที่                    
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัที่                             
1 มกราคม 

2555 
งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน  3,662 4,763 11,987 - 1,140 8,318 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 873 - - 873 - - 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 2,789 4,763 11,987 (873) 1,140 8,318 
 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 กนัยายน 2556 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 กนัยายน 2555 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 กนัยายน 2556 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 กนัยายน 2555 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก าไรหรือขาดทุน:     
ภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน (ลดลง) 6,173 333 6,183 351 
ก าไรส าหรับงวดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (6,173) (333) (6,183) (351) 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)     

(บาทต่อหุน้) (0.009) (0.001) (0.009) (0.001) 
 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัที่                            

30 กนัยายน 2556 

ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 กนัยายน 2555 

ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 กนัยายน 2556 

ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 กนัยายน 2555 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก าไรหรือขาดทุน:     
ภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,974 3,402 2,013 3,352 
ก าไรส าหรับงวดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (1,974) (3,402) (2,013) (3,352) 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)            

(บาทต่อหุน้) (0.003) (0.005) (0.003) (0.005) 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ของบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

ช่ือกจิการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

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

ผูแ้ทนของบริษทัฯ 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 99.97 กรรมการทั้งหมดเป็น

ผูแ้ทนของบริษทัฯ 
ผูบ้ริหารส าคญั บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผดิชอบการวางแผน สั่งการและควบคุม

กิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึง
กรรมการของกิจการ (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็ นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 890.0 820.5 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - 0.2 0.2 ราคาตามสัญญา  
รายไดค้่าบริการ - - 0.2 0.2 ราคาตามสัญญา 
ค่านายหนา้จ่าย - - 19.2 19.1 ราคาตามสัญญา  
ค่าขนส่ง - - 23.3 19.8 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียจ่าย 1.2 0.7 1.3 0.6 อัตราร้อยละ 4, 4.5 และ  

MLR - 1.5 ต่อปี 
ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ 0.8 0.8 - - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่าเช่าท่ีดิน 0.9 0.9 0.9 0.9 ราคาตามสัญญา 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 2,669.7 2,374.7 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - 0.5 0.5 ราคาตามสัญญา  
รายไดค้่าบริการ - - 0.6 0.6 ราคาตามสัญญา 
ค่านายหนา้จ่าย - - 56.4 51.4 ราคาตามสัญญา  
ค่าขนส่ง - - 65.4 53.6 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียจ่าย 2.8 0.7 2.8 0.6 อัตราร้อยละ 4, 4.5 และ  

MLR - 1.5 ต่อปี 
ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ 2.4 2.4 - - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่าเช่าท่ีดิน 2.5 2.5 2.5 2.5 ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 มี
รายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2556 
31 ธนัวาคม

2555 
30 กนัยายน 

2556 
31 ธนัวาคม

2555 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 285,300 221,299 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั - - 7 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 285,307 221,299 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 558 - 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั - - 89 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 647 - 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 10)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 14,338 12,641 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั - - 3,997 2,692 
กรรมการ 2,490 - 2,490 - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,490 - 20,825 15,333 
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เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงเหลือของเงินกูย้มื ระยะสั้นและระยะยาว จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2556 และ   
31 ธนัวาคม 2555 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ ยอดเคล่ือนไหวระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2555 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 2556 
เงินกูย้มืระยะสั้น     

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

เงินกูย้มืระยะยาว     
บริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ ากดั - 100,000 - 100,000 

เงินกูย้มืระยะสั้น เป็นเงิน ท่ีบริษทัฯกูย้มืจากบริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ  ากดั โดยมีอตัราดอกเบ้ีย ในอตัรา    
ร้อยละ 4 ต่อปี (2555: ร้อยละ 4 ต่อปี) ไม่มีหลกัประกนัและมีก าหนดช าระคืน ในเดือนกรกฎาคม 2556 ใน
ระหวา่งไตรมาสปัจจุบนั บริษทัฯไดจ่้ายช าระคืนเงินกูท้ ั้งจ  านวนแลว้                

เงินกูย้มืระยะยาวเป็ นเงินท่ีบริษทัฯกูย้มืจาก บริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ  ากดั  โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
MLR-1.5 (MLR ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ) เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนดช าระคืนใน
เดือนกรกฎาคม 2561 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  
 ยอดคงเหลือ ยอดเคล่ือนไหวระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ 

เงินกูย้มืระยะยาว 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2555 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 2556 
บริษทัฯ     
บริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ ากดั - 100,000 - 100,000 
บริษทัยอ่ย     
บริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ ากดั 1,471 - (1,471) - 

 1,471 100,000 (1,471) 100,000 

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยเป็นเงิน ท่ีบริษทัยอ่ยกูจ้ากบริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง  จ ากดั มีอตัราดอกเบ้ีย  
ร้อยละ 4.5 ต่อปี (2555: ร้อยละ 4.5 ต่อปี ) โดยมีก าหนดช าระคืนเป็นรายเดือน ตลอดระยะเวลา 36 เดือน 
นบัตั้งแต่วนัท่ีในสัญญา เงินกูด้งักล่าวค ้าประกนัโดยการจ านองรถบรรทุกของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  ใน
ระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระคืนเงินกูย้มืทั้งจ  านวนแลว้ 

เงินปันผลรับ 

ในระหวา่งไตรมาสปัจจุบนั บริษทัฯ รับรู้ เงินปันผล รับจากบริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ  ากดั และบริษทั          
มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั ในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 18.0 ลา้นบาท และ 6.4 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่ง งวด เกา้ เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2556  และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 24,859 23,758 21,166 20,776 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 911 565 840 454 
รวม 25,770 24,323 22,006 21,230 

 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 15 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 229,057 175,410 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 56,250 45,889 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) - - 285,307 221,299 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 580,324 449,783 317,981 264,598 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  100,146 138,224 63,055 101,598 
 3 - 6 เดือน 482 2,064 266 2,135 
 6 - 12 เดือน - 8,820 - 6,623 
 มากกวา่ 12 เดือน 24,651 24,285 8,023 8,473 
รวม 705,603 623,176 389,325 383,427 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (23,235) (23,444) (7,560) (7,689) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 682,368 599,732 381,765 375,738 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 682,368 599,732 667,072 597,037 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 647 - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน -  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) - - 647 - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 682,368 599,732 667,719 597,037 
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5. สินค้าคงเหลอื 

 รายการเปล่ียนแปลงของรายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับ งวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 10,230 
บวก: บนัทึกระหวา่งงวด 10,713 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 20,943 

6. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวตัถุดิบ 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 111,387 370,996 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (18,000) (18,000) 
 93,387 352,996 

 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบไดร้วมเงินจ่ายล่วงหนา้จ านวน 29 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 33 ลา้นบาท) ท่ีจ่าย
ใหแ้ก่ผูผ้ลิตรายหน่ึงเพื่อสั่งซ้ือวตัถุดิบ แต่ผูผ้ลิตดงักล่าวไม่สามารถส่งวตัถุดิบใหก้บับริษทัฯในระหวา่ง            
ปี 2554 ได ้ต่อมาบริษทัฯจึงไดมี้การเจรจากบัผูผ้ลิตเพื่อปรับตารางการส่งสินคา้ใหม่ แต่ผูผ้ลิตดงักล่าวยงัคงไม่
สามารถจดัส่งสินคา้ใหก้บับริษทัฯไดต้ามขอ้ตกลงและหยดุส่งสินคา้ใหก้บับริษทัฯตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าไวแ้ลว้เป็นจ านวนเงิน 18 ลา้นบาท 

 จากสาเหตุขา้งตน้ ผูผ้ลิตไดเ้จรจากบับริษทัฯเก่ียวกบัแนวทางการช าระคืนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ โดยใน
เดือนเมษายน 2556 ผูผ้ลิตรายดงักล่าวไดเ้ขา้ท าสัญญากบับริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายช าระเงินคืนยอดคงคา้งดงักล่าว
ภายในก าหนดระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือมัน่วา่  บริษทัฯจะไม่ไดรั้บผลเสียหายเกินกวา่
จ านวนท่ีไดบ้นัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าไวใ้นงบการเงิน 
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7. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับ งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2556 
สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 1,079,830 1,041,587 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 84,010 76,072 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                          
ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (338) (208) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (77,081) (71,618) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 1,086,421 1,045,833 

8. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.33 - 3.47 1,221,273 1,469,778 
ทรัสตรี์ซีท 2.23 8,995 304,829 
  1,230,268 1,774,607 

 ภายใต้สัญญาวงเงินสินเช่ือของ บริษทัฯ  บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ี
ระบุไวใ้นสัญญา ไดแ้ก่ บริษทัฯจะไม่น าสินทรัพยข์องบริษทัฯไปจ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผกูพนัใดๆ 
เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคาร การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนข องผูถื้อหุน้ และอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 
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9. วงเงินกู้ยมืระยะยาว 

ในระหวา่งไตรมาสปัจจุบนั บริษทัฯไดท้  าสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชย์ แห่งหน่ึง  วงเงิน
สินเช่ือ 650 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯยงัมิไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืระยะยาวดงักล่าว 

ภายใตส้ัญญา เงินกูย้มืระยะยาว  บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญา ไดแ้ก่ บริษทัฯจะไม่น าสินทรัพยข์องบริษทัฯไปจ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผกูพนัใดๆ เวน้แต่
ไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคาร การด ารงอตัราส่วนหน้ี สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 

10. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 151,383 26,624 142,806 24,892 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 3) 2,490 - 20,825 15,333 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 52,518 46,744 47,359 44,031 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 35,215 44,150 26,908 35,701 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 241,606 117,518 237,898 119,957 

11. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 12,418 10,055 
บวก: รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 1,211 939 
หกั: ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (470) (470) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 13,159 10,524 
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12. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย             
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 22,907 18,846 18,072 14,164 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 6,173 333 6,183 351 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 29,080 19,179 24,255 14,515 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 75,022 45,317 61,105 31,454 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,974 3,402 2,013 3,352 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 76,996 48,719 63,118 34,806 

13. ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ) ดว้ยจ านวน             
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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14. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้) 

เงินปันผลประจ าปี 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี
19 เมษายน 2555 178.2 0.27 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2555  178.2 0.27 

    
เงินปันผลประจ าปี 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

23 เมษายน 2556 165.0 0.25 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2556  165.0 0.25 

15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

15.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ  1.6 ลา้นเหรียญยโูร 0.9 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 17.2 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ ซ้ือเคร่ืองจกัร  ซ้ือลิขสิทธ์ซอฟทแ์วร์และค่าท่ีปรึกษา
และควบคุมงานก่อสร้าง (31 ธนัวาคม 2555: 2.7 ลา้นบาท) 

15.2 ภาระผูกพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิต 

 บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัผูข้ายในต่างประเทศเป็นจ านวนเงินประมาณ  0.4           
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2555: 16.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

15.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและยานพาหนะกบักิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 10 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิก
ไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 
จ่ายช าระภายใน     
ภายใน 1 ปี 7.6 6.2 2.4 1.9 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 7.3 2.2   1.6 2.9 
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15.4 การค า้ประกนั 

(1) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2556 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจ านวน 48.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555 : 22.0 ลา้นบาท ) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผู กพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการ
จ่ายช าระเงินใหก้บักรมศุลกากรจ านวน 35.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555 : 9.0 ลา้นบาท) เพื่อค ้า
ประกนัการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 12.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 12.0 ลา้นบาท) และเพื่อค ้าประกนัในการ
เป็นผูน้ าของเขา้ /ผูส่้งออกระดบับตัรทองใหก้บักรมศุลกากรจ านวน 1.0 ลา้นบาท  (31 ธนัวาคม 
2555: 1.0 ลา้นบาท) 

(2) บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินบตัรเครดิตใหก้บับ ริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นจ านวน เงิน 1.0 ลา้น บาท                      
(31 ธนัวาคม 2555: 1.0 ลา้นบาท) 

16. ส่วนงานด าเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
บริษทัฯคือ กรรมการผูจ้ดัการ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิตและ
จ าหน่ายท่อเหล็กส าหรับ อุตสาหกรรม ก่อสร้างโดยเป็นการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศและด าเนิน
ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย  บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณา
จากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุน
จากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่น
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

 ในระหวา่งงวด สามเดือนและ เกา้ เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน  2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการขาย
ต่างประเทศรวมคิดเป็นประมาณร้อยละ 1.3 และ 1.9 (30 กนัยายน 2555: ร้อยละ 2.7 และ 5.2) ของยอดขายรวม 
ยอดขายในต่างประเทศเฉพาะของบริษทัฯส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัประมาณร้อยละ 
1.2 และ 1.8 (30 กนัยายน 2555: ร้อยละ 2.7 และ 5.2) ของยอดขายของบริษทัฯ  
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17. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2556 บริษทัฯมียอดคงเหลื อของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

30 กนัยายน 
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

30 กนัยายน  
2556 

31 ธนัวาคม
2555 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.4 0.7 0.3 9.9 31.3415 30.5824 

18. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 
 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 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 
 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,041,587 1,032,793 1,014,552 1,005,758 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 34,898 43,692 36,360 45,154 

 การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้ 

19. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2556 
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