
 

บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2556 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงิน รวมของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงิน รวม  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้  ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วธีิการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการ ประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและ
การน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ี เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม  
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ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและ                             
กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ
บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการ
น ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได้ มาถือปฏิบติั บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินรวมและ          
งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เพื่อสะทอ้น
รายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว และน าเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและ       
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ โดยใชน้โยบายการบญัชี
เก่ียวกบัภาษีเงินไดด้งักล่าวดว้ยเช่นกนั  ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด  

ชลรส  สันติอศัวราภรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 
 
บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั 
กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพนัธ์ 2557 
 
 



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 297,646,253     287,435,328     149,084,263     194,660,553     160,239,922     47,873,115       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 598,054,239     599,732,065     488,696,189     551,141,342     597,037,488     501,012,723     
สินคา้คงเหลือ 10 1,392,786,704  1,649,216,505  1,600,141,304  1,373,078,619  1,648,648,767  1,600,141,304  
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่วตัถุดิบ 11 15,954,690       352,995,942     55,781,025       15,954,690       352,995,942     55,781,025       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,985,383         52,161,809       3,003,133         4,189,859         51,163,887       1,992,576         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,309,427,269  2,941,541,649  2,296,705,914  2,139,025,063  2,810,086,006  2,206,800,743  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -                         -                         66,168,520       -                         -                         66,168,520       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         -                         -                         11,996,100       11,996,100       11,996,100       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,108,782,067  1,079,829,427  1,046,891,664  1,069,889,503  1,041,586,131  1,014,552,002  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 32,555,530       35,006,722       36,465,126       32,482,722       34,898,421       36,360,254       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 3,984,930         4,763,104         11,986,589       -                         1,139,598         8,317,569         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 125,127            125,127            124,227            -                         -                         -                         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,145,447,654  1,119,724,380  1,161,636,126  1,114,368,325  1,089,620,250  1,137,394,445  
รวมสินทรัพย์ 3,454,874,923  4,061,266,029  3,458,342,040  3,253,393,388  3,899,706,256  3,344,195,188  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 825,516,510     1,774,606,603  1,370,913,129  825,516,510     1,774,606,603  1,370,913,129  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 195,231,439     117,518,388     65,755,528       197,594,160     119,956,902     69,597,376       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                         75,000,000       -                         -                         75,000,000       -                         
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 -                         1,470,734         3,419,534         -                         -                         -                         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 38,709,189       45,418,652       27,953,785       31,291,281       37,384,095       20,306,583       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 27,030,379       27,401,892       48,964,076       25,517,762       20,962,265       45,674,623       
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,086,487,517  2,041,416,269  1,517,006,052  1,079,919,713  2,027,909,865  1,506,491,711  
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 100,000,000     -                         1,470,734         100,000,000     -                         -                         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 2,426,655         -                         -                         2,426,655         -                         -                         
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 20,563,536       12,417,517       12,039,368       16,318,049       10,054,939       9,434,720         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 122,990,191     12,417,517       13,510,102       118,744,704     10,054,939       9,434,720         
รวมหนีสิ้น 1,209,477,708  2,053,833,786  1,530,516,154  1,198,664,417  2,037,964,804  1,515,926,431  
ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 660,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 660,000,000     660,000,000     660,000,000     660,000,000     660,000,000     660,000,000     
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้
      หุน้สามญั 660,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 660,000,000     660,000,000     660,000,000     660,000,000     660,000,000     660,000,000     
ส่วนเกินทุน
   ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 514,845,000     514,845,000     514,845,000     514,845,000     514,845,000     514,845,000     
   ส่วนเกินมูลคา่หุน้ทุนซ้ือคืน 1,010,911         1,010,911         1,010,911         1,010,911         1,010,911         1,010,911         
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 19 67,000,000       67,000,000       67,000,000       67,000,000       67,000,000       67,000,000       
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,002,541,304  764,576,332     684,969,975     811,873,060     618,885,541     585,412,846     
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,245,397,215  2,007,432,243  1,927,825,886  2,054,728,971  1,861,741,452  1,828,268,757  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,454,874,923  4,061,266,029  3,458,342,040  3,253,393,388  3,899,706,256  3,344,195,188  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ก าไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 7 7,277,986,243    7,099,098,065    7,222,130,229    7,024,005,116    
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                         18,962,596         -                         18,962,596         
เงินปันผลรับ 12 -                         -                         24,427,268         15,171,996         
รายไดอ่ื้น 192,808,859       159,661,949       189,277,567       175,358,909       

รวมรายได้ 7,470,795,102    7,277,722,610    7,435,835,064    7,233,498,617    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและบริการ 6,525,828,341    6,536,343,958    6,527,914,057    6,535,555,672    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 135,236,088       132,895,532       184,908,759       179,251,019       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 224,849,283       207,220,622       202,574,169       183,275,769       
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 24,501,074         -                         24,501,074         -                         

รวมค่าใช้จ่าย 6,910,414,786    6,876,460,112    6,939,898,059    6,898,082,460    

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 560,380,316       401,262,498       495,937,005       335,416,157       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (55,032,949)        (61,813,821)        (54,294,258)        (60,906,867)        

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 505,347,367       339,448,677       441,642,747       274,509,290       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (98,046,305)        (81,634,316)        (80,083,690)        (62,836,595)        

ก าไรส าหรับปี 407,301,062       257,814,361       361,559,057       211,672,695       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

ผลขาดทนุจากการประมาณการตาม
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 18 (5,405,760)          -                         (4,465,985)          -                         

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 1,081,152           -                         893,197              -                         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี (4,324,608)          -                         (3,572,788)          -                         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 402,976,454       257,814,361       357,986,269       211,672,695       

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

   ก  าไร 22 0.62                    0.39                    0.55                    0.32                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไรก่อนภาษี 505,347,367       339,448,677       441,642,747       274,509,290       
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 105,849,138       102,406,582       98,471,243         95,318,926         
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (339,620)             1,068,073           (263,836)             1,053,575           
   ปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 4,805,752           (17,919,341)        4,805,752           (17,919,341)        
   ขาดทนุจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 335,610              165,623              203,414              163,643              
   ตดัจ  าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                         983,235              -                         983,235              
   ขาดทนุจากสินคา้สูญหาย -                         3,813                  -                         3,813                  
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,740,259           1,503,314           1,797,125           1,165,219           
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,546,379           (118,840)             2,546,379           (118,840)             
   เงินปันผลรับ -                         -                         (24,427,268)        (15,171,996)        
   ดอกเบ้ียรับ (1,807,052)          (2,043,638)          (1,286,244)          (1,583,695)          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 53,268,901         58,417,858         53,252,285         58,267,752         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 672,746,734       483,915,356       576,741,597       396,671,581       
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2,848,953           (112,078,583)      46,991,490         (97,052,974)        
   สินคา้คงเหลือ 251,624,049       (31,159,673)        270,764,396       (30,591,935)        
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 337,041,252       (297,214,917)      337,041,252       (297,214,917)      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 47,612,960         (49,239,731)        47,410,563         (49,252,366)        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                         (900)                   -                         -                         
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 80,300,367         49,186,519         80,224,573         47,783,184         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (371,513)             (21,562,184)        4,555,497           (24,712,358)        
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                         (1,125,165)          -                         (545,000)             
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,391,802,802    20,720,722         1,363,729,368    (54,914,785)        
   จ่ายดอกเบ้ีย (55,856,217)        (55,841,517)        (55,839,602)        (55,691,410)        
   จ่ายภาษีเงินได้ (100,469,787)      (56,945,964)        (81,717,054)        (38,581,112)        

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนนิงาน 1,235,476,798    (92,066,759)        1,226,172,712    (149,187,307)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง -                         66,168,520         -                         66,168,520         
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (131,029,007)      (130,365,221)      (122,905,141)      (117,407,042)      
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,677,880)          (4,819,578)          (1,677,880)          (4,781,057)          
เงินปันผลรับ -                         -                         24,427,268         15,171,996         
ดอกเบ้ียรับ 1,370,518           2,124,693           849,710              1,664,749           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 20,691                150,000              20,691                150,000              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (131,315,678)      (66,741,586)        (99,285,352)        (39,032,834)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (952,467,979)      403,786,948       (952,467,979)      403,786,948       
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100,000,000       75,000,000         100,000,000       75,000,000         
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (76,470,734)        (3,419,534)          (75,000,000)        -                         
จ่ายเงินปันผล (165,011,482)      (178,208,004)      (164,998,750)      (178,200,000)      

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,093,950,195)   297,159,410       (1,092,466,729)   300,586,948       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 10,210,925         138,351,065       34,420,631         112,366,807       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 287,435,328       149,084,263       160,239,922       47,873,115         

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 297,646,253       287,435,328       194,660,553       160,239,922       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)  

รวม
ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า ส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทนุซ้ือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม 660,000,000            514,845,000            1,010,911                67,000,000              672,983,386            1,915,839,297         
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                              -                              -                              -                              11,986,589              11,986,589              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง 660,000,000            514,845,000            1,010,911                67,000,000              684,969,975            1,927,825,886         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                              -                              -                              -                              (178,208,004)           (178,208,004)           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - ปรับปรุงใหม่ -                              -                              -                              -                              257,814,361            257,814,361            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 660,000,000            514,845,000            1,010,911                67,000,000              764,576,332            2,007,432,243         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม 660,000,000            514,845,000            1,010,911                67,000,000              759,813,228            2,002,669,139         
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                              -                              -                              -                              4,763,104                4,763,104                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 660,000,000            514,845,000            1,010,911                67,000,000              764,576,332            2,007,432,243         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                              -                              -                              -                              (165,011,482)           (165,011,482)           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              -                              402,976,454            402,976,454            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 660,000,000            514,845,000            1,010,911                67,000,000              1,002,541,304         2,245,397,215         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

(หน่วย: บาท)  

รวม
ทนุเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า ส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทนุซ้ือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม 660,000,000            514,845,000            1,010,911                67,000,000              577,095,277            1,819,951,188         
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                               -                               -                               -                               8,317,569                8,317,569                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง 660,000,000            514,845,000            1,010,911                67,000,000              585,412,846            1,828,268,757         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                               -                               -                               -                               (178,200,000)           (178,200,000)           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - ปรับปรุงใหม่ -                               -                               -                               -                               211,672,695            211,672,695            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 660,000,000            514,845,000            1,010,911                67,000,000              618,885,541            1,861,741,452         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม 660,000,000            514,845,000            1,010,911                67,000,000              617,745,943            1,860,601,854         
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
   เก่ียวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 4) -                               -                               -                               -                               1,139,598                1,139,598                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง 660,000,000            514,845,000            1,010,911                67,000,000              618,885,541            1,861,741,452         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                               -                               -                               -                               (164,998,750)           (164,998,750)           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               -                               357,986,269            357,986,269            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 660,000,000            514,845,000            1,010,911                67,000,000              811,873,060            2,054,728,971         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
โดยมีบริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การผลิตและจ าหน่ายท่อเหล็กส าหรับ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ท่ีอยูต่ามท่ีจด
ทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 298, 298/2 ซอยกลับเจริญ ถนนสุขสวสัด์ิ ต าบล ปากคลองบางปลากด อ าเภอ
พระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี                           
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2556 2555 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั จ าหน่ายท่อเหลก็ส าหรับ

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง 
ไทย 99.94 99.94 

บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั การขนส่งสินคา้ ไทย 99.97 99.97 
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ข) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบ
การเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย       
ตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่  

มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก. มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล -  กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้-  การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ด             

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้-  การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติั
ทางบญัชีข้ างตน้ ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั ต่องบการเงินน้ี ยกเวน้ มาตรฐานการบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 
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 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

 มาตรฐานฉบั บน้ีก าหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหวา่งมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น
สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับั ญชีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด บริษทัฯและ บริษทัยอ่ยได้
เปล่ียนแปลง นโยบายการบญัชีดงักล่าวใน งวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ี
แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทีย บเสมือนหน่ึงวา่บริษทัฯและ บริษทัยอ่ยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น
สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
บญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

ข. มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจาก การ เปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการ

ด าเนินงานท่ียกเลิก 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 1 มกราคม 2557 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัท่ี 15 สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

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

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือ

ถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญา
เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

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 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 
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4.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัตามท่ีกล่าวใน   
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เน่ืองจากบริษทัฯน ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้     
มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ี ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน     
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

 จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที่                    
31 ธนัวาคม 

2556 

ณ วนัที่                    
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัที่                    
1 มกราคม 

2555 

ณ วนัที่                    
31 ธนัวาคม 

2556 

ณ วนัที่                    
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัที่                    
1 มกราคม 

2555 

งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน  3,985 4,763 11,987 - 1,140 8,318 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 2,427 - - 2,427 - - 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,558 4,763 11,987 (2,427) 1,140 8,318 

 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                            
31 ธนัวาคม 2556 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                            
31 ธนัวาคม 2555 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                            
31 ธนัวาคม 2556 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                            
31 ธนัวาคม 2555 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก าไรหรือขาดทุน:     
ภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน (ลดลง) 4,286 7,223 4,460 7,178 
ก าไรส าหรับปีเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (4,286) (7,223) (4,460) (7,178) 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)     

(บาทต่อหุน้) (0.006) (0.011) (0.007) (0.011) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:     
ผลกระทบจากภาษีเงินไดจ้ากผลขาดทุน
จากการประมาณการหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั (1,081) - (893) - 
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5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ  

5.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินค้ ารับรู้เม่ือบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้า่บริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการ
เบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะ
สูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  

5.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้ส าเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่า
กวา่ ราคาทุนดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุย้โรงงานดว้ย 

 วตัถุดิบ และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ีย ถ่วงน ้าหนกั หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

5.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน  
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5.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามร าคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่า
เผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

  ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  10 - 20 ปี 
  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  20 - 30 ปี 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน  10 - 32 ปี 
  อุปกรณ์ส านกังาน  3-5 ปี 
  ยานพาหนะ  5 - 10 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้น
ออกจากบญัชี 

5.7 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน
การแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่า ใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอด
อายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯ และบริษัทยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและ
วธีิการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

      อายกุารใหป้ระโยชน์ 

  ลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 10 ปี 
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5.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจคว บคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ บริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

5.10 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
ของบริษทัฯรายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ี รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

5.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษัทยอ่ยจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารแ ละ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย หากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจ
ดอ้ยค่า บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ี คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกั
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
เกิดรายการ 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายสมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ส าหรับพนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานขอ งพนกังาน  โดยใชว้ธีิ
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

5.13 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเ ชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนั
นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

5.14 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย บนัทึกภาษี เงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษี
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย รับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่ รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีแล ะผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ิน            
รอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว  หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ี แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้  การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมี
ดงัน้ี 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณกา ร
ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุอง
หน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท า การประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี  ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี
และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะมีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น
จ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ของบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

ช่ือกจิการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

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 สัง่การและควบคุม

กิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของกิจการ (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 
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 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเ กณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 3,389 3,238 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่า - - 0.7 0.7 ราคาตามสัญญา  
รายไดค่้าบริการ - - 0.8 0.8 ราคาตามสัญญา 
ค่านายหนา้จ่าย - - 73 69 ราคาตามสัญญา  
ค่าขนส่ง - - 87 74 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียจ่าย 4.2 1.5 4.2 1.4 อตัราร้อยละ 4, 4.5 และ MLR - 1.5 ต่อปี 
ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ 3.2 3.0 - - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่าเช่าท่ีดิน 3.4 3.0 3.4 3.0 ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 168,575 221,299 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 168,575 221,299 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 17)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 11,711 12,641 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั - - 2,806 2,692 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 14,517 15,333 
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เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งข องเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 
2555 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ ยอดเคล่ือนไหวระหวา่งปี ยอดคงเหลือ 

 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2555 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

2556 

เงินกูย้มืระยะสั้น      

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

      
เงินกูย้มืระยะยาว      

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

เงินกูย้มืระยะสั้นเป็นเงินท่ีบริษทัฯกูย้มืจากบริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ  ากดั โดยมีอตัราดอกเบ้ียในอตัรา   
ร้อยละ 4 ต่อปี (2555: ร้อยละ 4 ต่อปี) ไม่มีหลกัประกนัและมีก าหนดช าระคืนในเดือนกรกฎาคม 2556 ใน
ระหวา่งไตรมาสท่ีสามของปีปัจจจุบนั บริษทัฯไดจ่้ายช าระคืนเงินกูท้ ั้งจ  านวนแลว้  

เงินกูย้มืระยะยาวเป็นเงินท่ีบริษทัฯกูย้มืจาก บริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ  ากดั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อย ละ 
MLR-1.5 (MLR ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ) เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนดช าระคืนใน
เดือนกรกฎาคม 2561 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  

 ยอดคงเหลือ ยอดเคล่ือนไหวระหวา่งปี ยอดคงเหลือ 

เงินกูย้มืระยะยาว 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2555 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 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 
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เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยเป็นเงินท่ีบริษทัยอ่ยกูจ้ากบริษทั ตั้ง หมงเส็ง 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 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่ง ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 33,420 32,075 28,495 27,863 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,215 753 1,120 606 
รวม 34,635 32,828 29,615 28,469 

 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 26 

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เงินสด 211 266 140 195 
เงินฝากธนาคาร 297,435 287,169 194,521 160,045 
รวม 297,646 287,435 194,661 160,240 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์ มีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.500 ถึง 0.625 ต่อปี (2555: 
ร้อยละ 0.625 ถึง 0.875 ต่อปี) 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 137,716 175,410 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 30,859 45,889 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) - - 168,575 221,299 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 406,621 449,783 244,937 264,598 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  191,119 138,224 137,567 101,598 
 3 - 6 เดือน - 2,064 - 2,135 
 6 - 12 เดือน - 8,820 - 6,623 
 มากกวา่ 12 เดือน 23,418 24,285 7,487 8,473 

รวม 621,158 623,176 389,991 383,427 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (23,104) (23,444) (7,425) (7,689) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 598,054 599,732 382,566 375,738 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 598,054 599,732 551,141 597,037 
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10. สินค้าคงเหลอื 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
สินคา้ส าเร็จรูป 608,156 608,576 (7,337) (4,461) 600,819 604,115 
วตัถุดิบ 783,015 1,005,160 (7,699) (5,769) 775,316 999,391 
วสัดุโรงงานและอ่ืนๆ 16,652 15,284 - - 16,652 15,284 
สินคา้ระหวา่งทาง - 30,427 - - - 30,427 

รวม 1,407,823 1,659,447 (15,036) (10,230) 1,392,787 1,649,217 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
สินคา้ส าเร็จรูป 588,448 608,008 (7,337) (4,461) 581,111 603,547 
วตัถุดิบ 783,015 1,005,160 (7,699) (5,769) 775,316 999,391 
วสัดุโรงงานและอ่ืนๆ 16,652 15,284 - - 16,652 15,284 
สินคา้ระหวา่งทาง - 30,427 - - - 30,427 
รวม 1,388,115 1,658,879 (15,036) (10,230) 1,373,079 1,648,649 
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11. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวตัถุดิบ 
    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 33,955 370,996 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (18,000) (18,000) 
 15,955 352,996 

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

 จากสาเหตุขา้งตน้ ผูผ้ลิตไดเ้จรจากบับริษทัฯเก่ียวกบัแนวทางการช าระคืนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ โดยใน
เดือนเมษายน 2556 ผูผ้ลิตรายดงักล่าวไดเ้ขา้ท าสัญญากบับริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายช าระเงินคืนยอดคงคา้ง
ดงักล่าวภายในก าหนดระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือมัน่วา่ บริษทัฯจะไม่ไดรั้บผลเสียหายเกิน
กวา่จ านวนท่ีไดบ้นัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าไวใ้นงบการเงิน 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ      

รับระหวา่งปี 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั 1,000 1,000 99.94 99.94 999 999 17,989 11,493 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั 9,200 9,200 99.97 99.97 10,997 10,997 6,438 3,679 
รวม     11,996 11,996 24,427 15,172 
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13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ              
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์
โรงงาน 

อุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 196,157 11,252 539,116 954,785 62,649 81,842 41,643 1,887,444 
ซ้ือเพ่ิม 35,361 - 130 4,802 9,376 10,806 69,890 130,365 
โอน - - 24,899 48,876 - 600 (74,375) - 
จ าหน่าย - - - (1,940) (3,224) (249) - (5,413) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 231,518 11,252 564,145 1,006,523 68,801 92,999 37,158 2,012,396 
ซ้ือเพ่ิม - - - 3,596 2,159 7,808 117,466 131,029 
โอน - - 894 17,875 1,996 21,023 (41,788) - 
จ าหน่าย - - - (15,171) (2,485) (1,028) - (18,684) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 231,518 11,252 565,039 1,012,823 70,471 120,802 112,836 2,124,741 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 - 263 200,270 552,834 40,108 47,077 - 840,552 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 586 25,881 56,121 7,542 6,981 - 97,111 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ            
ส่วนท่ีจ าหน่าย - - - (1,705) (3,143) (249) - (5,097) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 - 849 226,151 607,250 44,507 53,809 - 932,566 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 586 26,719 57,220 9,163 8,033 - 101,721 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ            
ส่วนท่ีจ าหน่าย - - - (14,964) (2,456) (908) - (18,328) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 1,435 252,870 649,506 51,214 60,934 - 1,015,959 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 196,157 10,989 338,846 401,951 22,541 34,765 41,643 1,046,892 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 231,518 10,403 337,994 399,273 24,294 39,190 37,158 1,079,830 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 231,518 9,817 312,169 363,317 19,257 59,868 112,836 1,108,782 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         

2555 (จ านวน 72.34 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  97,111 

2556 (จ านวน 73.91 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 101,721 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ              
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์
โรงงาน 

อุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 196,157 11,252 539,116 954,785 52,006 16,688 41,643 1,811,647 
ซ้ือเพ่ิม 35,361 - 130 4,802 8,211 1,215 67,688 117,407 
โอน - - 22,697 48,876 - 600 (72,173) - 
จ าหน่าย - - - (1,940) (3,090) (249) - (5,279) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 231,518 11,252 561,943 1,006,523 57,127 18,254 37,158 1,923,775 
ซ้ือเพ่ิม - - - 3,597 1,901 - 117,407 122,905 
โอน - - 894 17,875 1,996 20,963 (41,728) - 
จ าหน่าย - - - (15,171) (1,813) (92) - (17,076) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 231,518 11,252 562,837 1,012,824 59,211 39,125 112,837 2,029,604 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 - 263 200,270 552,834 31,958 11,770 - 797,095 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 586 25,875 56,121 6,163 1,313 - 90,058 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ            
ส่วนท่ีจ าหน่าย - - - (1,705) (3,011) (249) - (4,965) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 - 849 226,145 607,250 35,110 12,834 - 882,188 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 586 26,609 57,220 8,574 1,390 - 94,379 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ            
ส่วนท่ีจ าหน่าย - - - (14,964) (1,797) (91) - (16,852) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 1,435 252,754 649,506 41,887 14,133 - 959,715 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 196,157 10,989 338,846 401,951 20,048 4,918 41,643 1,014,552 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 231,518 10,403 335,798 399,273 22,017 5,420 37,158 1,041,587 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 231,518 9,817 310,083 363,318 17,324 24,992 112,837 1,069,889 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         

2555 (จ านวน 72.34 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  90,058 

2556 (จ านวน 73.91 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 94,379 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้
งานอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 275 ลา้นบาท 
(2555: 179 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 252 ลา้นบาท 2555: 161 ลา้นบาท) 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟทแ์วร์ 

ค่าพฒันา
ระบบ
ระหวา่ง
ด าเนินงาน 

 
 
 

รวม 
ค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟทแ์วร์ 

ค่าพฒันา
ระบบ
ระหวา่ง
ด าเนินงาน 

 
 
 

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556:       
ราคาทุน 44,101 4,387 48,488 43,694 4,387 48,081 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (15,932) - (15,932) (15,598) - (15,598) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 28,169 4,387 32,556 28,096 4,387 32,483 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555: 
      

ราคาทุน 43,460 3,350 46,810 43,053 3,350 46,403 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (11,804) - (11,804) (11,505) - (11,505) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 31,656 3,350 35,006 31,548 3,350 34,898 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2556 และ 2555 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 35,006 36,465 34,898 36,360 
ซ้ือซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 641 4,819 641 4,781 
ค่าพฒันาระบบระหวา่งด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 1,037 - 1,037 - 
ค่าตดัจ าหน่าย (4,128) (5,295) (4,093) (5,260) 
ตดัจ าหน่าย - (983) - (983) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 32,556 35,006 32,483 34,898 
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15. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.17 - 3.47 757,858 1,469,778 
ทรัสตรี์ซีท 1.75 - 2.30 67,659 304,829 
  825,517 1,774,607 

 ภายใต้สัญญาวงเงินสินเช่ือของ บริษทัฯ  บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ี
ระบุไวใ้นสัญญา ไดแ้ก่ บริษทัฯจะไม่น าสินทรัพยข์องบริษทัฯไปจ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผู กพนัใดๆ 
เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคาร การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ ผูถื้อหุน้ และอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน 4,954 ลา้นบาท 
(2555: 2,587 ลา้นบาท) 

16. วงเงินกู้ยมืระยะยาว 

ในระหวา่งไตรมาสท่ีสามของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดท้  าสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 
วงเงินสินเช่ือ 650 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯยงัมิไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืระยะยาวดงักล่าว 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื ระยะยาว บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญา ไดแ้ก่ บริษทัฯจะไม่น าสินทรัพยข์องบริษทัฯไปจ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผกูพนัใดๆ เวน้แต่
ไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคาร การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2556 

31 ธนัวาคม 
2555 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 103,469 26,624 101,896 24,892 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 7) - - 14,517 15,333 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 43,189 46,744 40,280 44,031 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 48,573 44,150 40,901 35,701 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 195,231 117,518 197,594 119,957 
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18. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 12,418 12,039 10,055 9,435 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,798 1,010 1,174 778 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 942 494 623 387 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี - (1,125) - (545) 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาตร์
ประกนัภยั 5,406 - 4,466 - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 20,564 12,418 16,318 10,055 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,798 1,010 1,174 778 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 942 494 623 387 
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 2,740 1,504 1,797 1,165 
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วน

ของก าไรหรือขาดทุน 
    

ตน้ทุนขาย 325 303 325 303 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 2,415 1,201 1,472 862 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีรับรู้ใน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจ านวน
ประมาณ 5.4 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4.5 ลา้นบาท) 
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 4.3 4.1 4.3 4.1 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  
   (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 

 
0 - 40 

 
0 - 40 

 
0 - 40 

 
0 - 40 

 จ านวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและสามปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ภาระผกูพนั 

ตามโครงการผลประโยชน์ 
การปรับปรุงตามประสบการณ์ 
ท่ีเกิดจากหน้ีสินโครงการ 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ปี 2556 20,564 16,318 5,058 4,204 
ปี 2555 12,418 10,055 - - 
ปี 2554 12,039 9,435 - - 
ปี 2553 10,646 8,355 - - 

19. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ของ
บริษทัฯ ส ารองตามกฎหมายดั งกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้  ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรร
ส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 238,168 226,693 214,503 206,087 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 105,849 102,407 98,471 95,319 
ค่าขนส่ง 39,167 40,734 107,502 101,100 
ค่านายหนา้ 3,356 4,772 73,573 71,276 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 6,248,829 6,171,982 6,248,829 6,171,982 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป (420) (125,169) (19,560) (125,737) 

21. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 97,250 74,411 79,114 55,659 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (3,490) - (3,490) - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 4,286 7,223 4,460 7,178 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 98,046 81,634 80,084 62,837 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผล คูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 505,347 339,449 441,643 274,509 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 23% 20% 23% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 101,069 78,073 88,329 63,137 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (3,490) - (3,490) - 
ผลกระทบตอ่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เปล่ียนแปลงอตัราภาษี - (1,084) - (1,077) 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 543 1,109 379 859 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (249) (82) (249) (82) 
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - (4,885) - 
อ่ืน ๆ 173 3,618 - - 

รวม 467 4,645 (4,755) 777 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 98,046 81,634 80,084 62,837 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (ลดลง) (1,081) - (893) - 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีปร ะกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 

  (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 4,621 4,689 4,475 1,485 1,538 1,327 
ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ 3,007 2,046 5,630 3,007 2,046 5,630 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,112 2,484 2,408 3,263 2,012 1,887 

รวม 15,340 12,819 16,113 11,355 9,196 12,444 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
ผลกระทบจากการคิดค่าเส่ือมราคาทางบญัชี
และทางภาษี 13,782 8,056 4,126 13,782 8,056 4,126 

รวม 13,782 8,056 4,126 13,782 8,056 4,126 

การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,985 4,763 11,987 - 1,140 8,318 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,427) - - (2,427) - - 

รวม 1,558 4,763 11,987 (2,427) 1,140 8,318 

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติใหป้รับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็น 
ร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธนัวาคม 2554 ไดมี้พระราช
กฤษฎีกาประกาศลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพื่อใหเ้ป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวส าหรับปี 2555 - 
2557 บริษทัฯไดส้ะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีดงักล่าวในการค านวณภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้แลว้  

22. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษั ทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
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23. ส่วนงานด าเนินงาน 

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

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผ ลิตและ
จ าหน่ายท่อเหล็กส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเป็นการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศและด าเนิน
ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณา
จากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน และสินทรัพยร์วม ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดี ยวกบัท่ีใชใ้นการวดั
ก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน และสินทรัพยร์วมในงบการเงิน  ดงันั้น รายได ้ก าไรจาก
การด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงาน
และเขตภูมิศาสตร์แลว้  

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการขายต่างประเทศรวมคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 2.2 (31 ธนัวาคม 2555: ร้อยละ 5.3) ของยอดขายรวม ยอดขายในต่างประเทศเฉพาะของบริษทัฯส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนัประมาณร้อยละ 2.1 (31 ธนัวาคม 2555: ร้อยละ 5.4) ของยอดขายของบริษทัฯ  

24. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ .ศ. 2530 โดยบริษทัฯ  บริษทัยอ่ยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนใน
อตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังา นนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ย
กองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็น
จ านวนเงิน 2.1 ลา้นบาท (2555: 2.1 ลา้นบาท) 

25. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท/หุน้) 
เงินปันผลประจ าปี 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2555 178.2 0.27 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2555  178.2 0.27 

เงินปันผลประจ าปี 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
   เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 165.0 0.25 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2556  165.0 0.25 
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26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

26.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ 20.8 ลา้นบาท 1.5 ลา้นยโูร และ 0.8
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  (2555 : 2.7 ลา้นบาท ) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั การ ซ้ือเคร่ือง จกัร  การ พฒันา
ระบบซอฟทแ์วร์และค่าท่ีปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง 

26.2 ภาระผูกพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิต 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีภาระผกูพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัผูข้ายในต่างประเทศเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 1.3 ลา้นยโูร (2555: 16.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

26.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและยานพาหนะกบักิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 10 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิก
ไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 2556 2555 2556 2555 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 6.9 6.2 1.9 1.9 
มากกวา่ 1 แต่ไม่เกิน 2 ปี 6.0 2.2 1.1 2.9 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 2556 2555 2556 2555 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 3.0 3.3 1.9 1.9 
มากกวา่ 1 แต่ไม่เกิน 2 ปี 1.0 1.9 1.1 2.9 
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26.4 การค า้ประกนั 

(1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจ านวน  50 ลา้นบาท (2555: 22 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการ จ่ายช าระเงินใหก้บั
กรมศุลกากรจ านวน 37 ลา้นบาท (2555: 9 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 12 ลา้นบาท 
(2555 : 12 ล้านบาท ) และเ พื่อค ้าประกนัในการเป็นผูน้ าของเขา้ /ผูส่้งออกระดบับตัรทองใหก้บั              
กรมศุลกากรจ านวน 1 ลา้นบาท (2555: 1 ลา้นบาท) 

(2) บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินบตั รเครดิตใหก้บับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 1 ลา้นบาท              
(2555: 1 ลา้นบาท) 

27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

27.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 
“การแสดงรายการและก ารเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ เงินลงทุน เงินกูย้มืระยะสั้น  และเงินกูย้มืระยะยาว บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มี
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ และ ลูกหน้ีอ่ืน              
ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดงันั้นบริษทัฯ และบริ ษทัยอ่ย จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการใหสิ้นเช่ือ 
นอกจากน้ี การใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มี
ฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย อาจตอ้ง
สูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี การคา้ และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ล ะ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

งบการเงินรวม ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 298 - 298 0.500 - 0.625 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 598 598 - 

 - 298 598 896  

หนีสิ้นทางการเงนิ      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 826 - - 826 1.75 - 3.47 

เงินกูย้มืเงินระยะยาวจากกิจการ                  
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 100 - 100 MLR - 1.5 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 195 195 - 

 826 100 195 1,121  
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

  อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

งบการเงินรวม ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 287 - 287 0.625 - 0.875 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 600 600 - 

 - 287 600 887  
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,775 - - 1,775 2.19 - 3.95 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 75 - - 75 4.0 
เงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1 - - 1 4.5 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 118 118 - 

 1,851 - 118 1,969  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 195 - 195 0.500 - 0.625 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 551 551 - 

 - 195 551 746  

หนีสิ้นทางการเงนิ      

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 826 - - 826 1.75 - 3.47 

เงินกูย้มืเงินระยะยาวจากกิจการ                  
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 100 - 100 MLR - 1.5 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 198 198 - 

 826 100 198 1,124  
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

  อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 160 - 160 0.625 - 0.875 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 597 597 - 

 - 160 597 757  
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,775 - - 1,775 2.19 - 3.95 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 75 - - 75 4.0 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 120 120 - 

 1,850 - 120 1,970  
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 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้ และการกูย้มื เป็น
เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีจะครบก าหนด
ภายใน 1 ปี ซ่ึงไม่ไดมี้การท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินทางการเงิน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.3 0.7 1.6 9.9 32.7645 30.5824 
ยโูร - - 0.4 - 44.9602 40.4974 

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น  เงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายช าระหน้ี สินใน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็น
อิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วธีิการก าหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทาง
การเงิน มูลค่ายติุธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก าหนดข้ึนโดยใ ชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ี
เหมาะสม  

28. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ  คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ
สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้  โดย  ณ วนัท่ี             
31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั  0.5:1 (2555: 1.0:1) และ เฉพาะบริษทัฯมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.6:1 (2555: 1.1:1)  

29. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุ มติัใหจ่้ายเงินปันผลประจ าปี
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯจากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ในอตัราหุน้ละ       
0.40 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 264 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี มติดงักล่าวจะน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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30. 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 ้ 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2557 
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