
 

บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ      
งบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้      
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

ชลรส  สันติอศัวราภรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 8 สิงหาคม 2557 



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มถุินายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 379,556              297,646              254,434              194,661              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 697,024              598,054              650,308              551,141              

สินคา้คงเหลือ 4 1,407,588           1,392,787           1,407,585           1,373,079           

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่วตัถุดิบ 5 150,911              15,955                150,911              15,955                

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 18,457                4,985                  17,580                4,189                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,653,536           2,309,427           2,480,818           2,139,025           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          11,996                11,996                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 1,302,813           1,108,782           1,258,634           1,069,890           

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 31,875                32,556                31,811                32,483                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,041                  3,985                  -                          -                          

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 125                     125                     -                          -                          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,338,854           1,145,448           1,302,441           1,114,369           

รวมสินทรัพย์ 3,992,390           3,454,875           3,783,259           3,253,394           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มถุินายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7 1,526,260           825,517              1,526,260           825,517              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 117,168              195,231              123,279              197,594              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 40,402                38,709                32,609                31,291                

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 12,107                27,030                9,517                  25,518                

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,695,937           1,086,487           1,691,665           1,079,920           

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 100,000              100,000              100,000              100,000              

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10 21,937                20,564                17,446                16,318                

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,936                  2,427                  5,936                  2,427                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 127,873              122,991              123,382              118,745              

รวมหนีสิ้น 1,823,810           1,209,478           1,815,047           1,198,665           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มถุินายน 2557

  (หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 660,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 660,000              660,000              660,000              660,000              

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้

      หุ้นสามญั 660,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 660,000              660,000              660,000              660,000              

ส่วนเกินทุน
   ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 514,845              514,845              514,845              514,845              

   ส่วนเกินมลูคา่หุ้นทุนซ้ือคืน 1,011                  1,011                  1,011                  1,011                  

ก าไรสะสม

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

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 925,724              1,002,541           725,356              811,873              

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,168,580           2,245,397           1,968,212           2,054,729           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,992,390           3,454,875           3,783,259           3,253,394           

-                      -                      -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ก าไรขาดทุน:

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2 1,923,442         1,889,275         1,903,900         1,872,353         
เงินปันผลรับ 2 -                        -                        27,806              -                        
รายไดอ่ื้น 43,931              57,169              43,528              56,245              
รวมรายได้ 1,967,373         1,946,444         1,975,234         1,928,598         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขายและบริการ 1,765,526         1,773,030         1,760,644         1,772,236         
ค่าใชจ่้ายในการขาย 31,126              35,184              45,353              46,004              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 56,012              57,001              50,723              52,001              
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 780                    55,658              781                    55,658              
รวมค่าใช้จ่าย 1,853,444         1,920,873         1,857,501         1,925,899         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 113,929            25,571              117,733            2,699                 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (13,083)             (16,625)             (12,929)             (16,446)             
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 100,846            8,946                 104,804            (13,747)             
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (20,302)             1,876                 (15,512)             6,144                 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 80,544              10,822              89,292              (7,603)               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด -                        -                        -                        -                        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 80,544              10,822              89,292              (7,603)               

ก าไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด 12 0.12                   0.02                   0.14                   (0.01)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2557 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ก าไรขาดทุน:

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2 3,595,881         3,767,322         3,542,930         3,734,949         
เงินปันผลรับ 2 -                        -                        27,806              -                        
รายไดอ่ื้น 84,777              95,704              84,246              94,320              
รวมรายได้ 3,680,658         3,863,026         3,654,982         3,829,269         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขายและบริการ 3,251,981         3,357,915         3,228,533         3,355,855         
ค่าใชจ่้ายในการขาย 60,771              66,598              88,438              92,240              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 110,888            114,786            100,210            102,973            
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 573                    35,641              562                    35,641              
รวมค่าใช้จ่าย 3,424,213         3,574,940         3,417,743         3,586,709         
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 256,445            288,086            237,239            242,560            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (22,500)             (32,150)             (22,219)             (31,763)             
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 233,945            255,936            215,020            210,797            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (46,748)             (47,916)             (37,537)             (38,863)             
ก าไรส าหรับงวด 187,197            208,020            177,483            171,934            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด -                        -                        -                        -                        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 187,197            208,020            177,483            171,934            

ก าไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับงวด 12 0.28                   0.32                   0.27                   0.26                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2557 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2557 

(หน่วย: พนับาท)  

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมลูคา่ ส่วนเกินมลูคา่ รวมส่วนของ
ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 660,000                   514,845                   1,011                       67,000                     764,576                   2,007,432                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                               -                               -                               -                               (164,999)                  (164,999)                  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               208,020                   208,020                   
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มถุินายน 2556 660,000                   514,845                   1,011                       67,000                     807,597                   2,050,453                

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 660,000                   514,845                   1,011                       67,000                     1,002,541                2,245,397                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                               -                               -                               -                               (264,014)                  (264,014)                  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               187,197                   187,197                   
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มถุินายน 2557 660,000                   514,845                   1,011                       67,000                     925,724                   2,168,580                

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม
ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2557

(หน่วย: พนับาท)  

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของ
ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทนุซ้ือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      618,886                    1,861,742                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                                -                                -                                -                                (164,999)                   (164,999)                   
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                171,934                    171,934                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2556 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      625,821                    1,868,677                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      811,873                    2,054,729                 
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                                -                                -                                -                                (264,000)                   (264,000)                   
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                177,483                    177,483                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2557 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      725,356                    1,968,212                 

-                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 233,945            255,936            215,020            210,797            
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 49,428              53,675              45,650              50,100              
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 147                    (152)                  112                    (114)                  
   ปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (6,707)               33,983              (6,707)               33,983              
   ขาดทนุจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 7                        21                      6                        12                      
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,373                 807                    1,128                 626                    
   ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 23                      43,538              23                      43,538              
   เงินปันผลรับ -                        -                        (27,806)             -                        
   ดอกเบ้ียรับ (1,126)               (729)                  (917)                  (435)                  
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 21,600              31,229              21,600              31,213              
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 298,690            418,308            248,109            369,720            
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (99,139)             (64,097)             (71,495)             (50,617)             
   สินคา้คงเหลือ (8,095)               (221,210)           (27,800)             (208,650)           
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ (134,956)           262,440            (134,956)           262,440            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (13,357)             31,759              (13,276)             31,732              
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (79,713)             (18,416)             (75,951)             (15,868)             
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (14,923)             26,158              (16,001)             26,224              
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (51,493)             434,942            (91,370)             414,981            
   จ่ายดอกเบ้ีย (19,964)             (31,192)             (19,964)             (31,175)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (41,602)             (44,116)             (32,711)             (34,593)             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (113,059)           359,634            (144,045)           349,213            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2557



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (241,246)           (65,507)             (232,188)           (58,102)             
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,540)               (451)                  (1,540)               (451)                  
ดอกเบ้ียรับ 1,011                 729                    802                    435                    
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                        20                      -                        20                      
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (241,775)           (65,209)             (232,926)           (58,098)             
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 700,744            (12,907)             700,744            (12,907)             
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        (1,471)               -                        -                        
จ่ายเงินปันผล (264,000)           (164,999)           (264,000)           (164,999)           
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 436,744            (179,377)           436,744            (177,906)           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 81,910              115,048            59,773              113,209            
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 297,646            287,435            194,661            160,240            
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 379,556            402,483            254,434            273,449            

-                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2557



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
โดยมีบริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การผลิตและจ าหน่ายท่อเหล็กส าหรับ อุตสาหกรรม การก่อสร้าง  โดยมีท่ีอยู่   
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 298, 298/2 ซอยกลบัเจริญ ถนนสุขสวสัด์ิ ต าบลปากคลองบางปลากด 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และ            
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่ มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น   
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูล
ท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบั
งบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท า ข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และ
ไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 โดยไม่มี     
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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1.4 มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

ก.  มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐาน            
การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงาน            
ทางการเงินดงักล่าว ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหรือ ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

ข.  มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนา คต       
ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไมเ่ก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

1.5 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

 งบการเงินระห วา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น             
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

2. 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) 
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ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 860.1 885.6 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่า - - 0.1 0.1 ราคาตามสัญญา  
รายไดค่้าบริการ - - 0.2 0.2 ราคาตามสัญญา 
ค่านายหนา้จ่าย - - 19.6 18.6 ราคาตามสัญญา  
ค่าขนส่ง - - 21.4 20.5 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียจ่าย 1.3 0.8 1.3 0.7 MLR – 1.5 ต่อปี 
ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ 0.8 0.8 - - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่าเช่าท่ีดิน 0.9 0.8 0.9 0.8 ราคาตามสัญญา 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 1,616.3 1,779.7 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่า - - 0.3 0.3 ราคาตามสัญญา  
รายไดค่้าบริการ - - 0.4 0.4 ราคาตามสัญญา 
ค่านายหนา้จ่าย - - 36.3 37.2 ราคาตามสัญญา  
ค่าขนส่ง - - 43.2 42.1 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียจ่าย 2.6 1.6 2.6 1.5 MLR – 1.5 ต่อปี 
ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ 1.6 1.6 - - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่าเช่าท่ีดิน 1.8 1.6 1.8 1.6 ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556           
มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2557 
31 ธนัวาคม

2556 
30 มิถุนายน 

2557 
31 ธนัวาคม

2556 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 235,947 168,575 

รวมลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - - 235,947 168,575 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 20,360 - 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั - - 7,877 - 

รวมลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  - - 28,237 - 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 12,969 11,711 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั - - 3,698 2,806 
กรรมการ 1,750 - 1,750 - 

รวมเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  1,750 - 18,417 14,517 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงเหลือของเงินกูย้มื ระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน  2557 และ 31 ธนัวาคม 
2556 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ ยอดเคล่ือนไหวระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ 

เงินกูย้มืระยะยาว 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 
ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม 2556 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัที่  

30 มิถุนายน 2557 

      

บริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ ากดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 100,000 - - 100,000 
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เงินกูย้มืระยะยาวเป็ นเงินท่ีบริษทัฯกูย้มืจาก บริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ  ากดั  โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
MLR-1.5 ต่อปี (MLR ของธนาคารพาณิชย์ แห่งหน่ึง ) เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนดช าระ
คืนในเดือนกรกฎาคม 2561 

เงินปันผลรับ 

ในระหวา่งไตรมาสปัจจุบนั บริษทัฯรับรู้เงินปัน ผลรับจากบริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ  ากดั และบริษทั          
มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั ในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 20.0 ลา้นบาทและ 7.8 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่ง งวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  และ 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 18,335 16,433 15,872 13,970 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,234 559 1,040 512 
รวม 19,569 16,992 16,912 14,482 

 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่า วไวใ้นหมายเหตุประกอบ               
งบการเงินขอ้ 14.4 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2557 
31 ธนัวาคม

2556 
30 มิถุนายน 

2557 
31 ธนัวาคม

2556 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 222,010 137,716 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 13,937 30,859 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 235,947 168,575 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 519,523 406,621 275,228 244,937 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  172,035 191,119 108,963 137,567 
 3 - 6 เดือน 5,043 - 1,952 - 
 6 - 12 เดือน - - 46 - 
 มากกวา่ 12 เดือน 23,674 23,418 7,472 7,487 
รวม 720,275 621,158 393,661 389,991 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (23,251) (23,104) (7,537) (7,425) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 697,024 598,054 386,124 382,566 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 697,024 598,054 622,071 551,141 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 28,237 - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 697,024 598,054 650,308 551,141 
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4. สินค้าคงเหลอื 

 รายการเปล่ียนแปลงของรายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับ งวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 15,036 
หกั: บนัทึกลดลงระหวา่งงวด (6,707) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2557 8,329 

5. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวตัถุดิบ 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 168,911 33,955 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (18,000) (18,000) 
 150,911 15,955 

 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557ไดร้วมเงินจ่ายล่วงหนา้จ านวน 26 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2556: 29 ลา้นบาท) ท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิตรายหน่ึงเพื่อสั่งซ้ือวตัถุดิบ แต่ผูผ้ลิตดงักล่าวไม่สามารถส่งวตัถุดิบใหก้บั
บริษทัฯในระหวา่งปี 2554 ได ้ต่อมาบริษทัฯจึงไดมี้การเจรจากบัผูผ้ลิตเพื่อปรับตารางการส่งสินคา้ใ หม่              
แต่ผูผ้ลิตดงักล่าวยงัคงไม่สามารถจดัส่งสินคา้ใหก้บับริษทัฯไดต้ามขอ้ตกลงและหยดุส่งสินคา้ใหก้บับริษทัฯ
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าไวแ้ลว้เป็นจ านวนเงิน 18 ลา้นบาท 

 จากสาเหตุขา้งตน้ ผูผ้ลิตไดเ้จรจากบับ ริษทัฯเก่ียวกบัแนวทางการช าระคืนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ          
โดยในเดือนเมษายน 2556 ผูผ้ลิตรายดงักล่าวไดเ้ขา้ท าสัญญากบับริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายช าระเงินคืนยอดคงคา้ง
ดงักล่าวภายในก าหนดระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือมัน่วา่  บริษทัฯจะไม่ไดรั้บผลเสียหาย    
เกินกวา่จ านวนท่ีไดบ้นัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าไวใ้นงบการเงิน 
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6. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับ งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 
สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 1,108,782 1,069,890 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 241,246 232,188 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                          
ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย (7) (6) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (47,208) (43,438) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2557 1,302,813 1,258,634 

7. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.06 - 3.44 1,515,421 757,858 
ทรัสตรี์ซีท 2.11 10,839 67,659 
  1,526,260 825,517 

 ภายใต้สัญญาวงเงินสินเช่ือของ บริษทัฯ  บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตาม       
ท่ีระบุไวใ้นสัญญา ไดแ้ก่  บริษทัฯจะไม่น าสินทรัพยข์องบริษทัฯไปจ าหน่ายจ่ายโอนหรื อก่อภาระผกูพนั   
ใด  ๆ เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคาร การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ ผูถื้อหุน้ และ
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 

8. วงเงินกู้ยมืระยะยาว 

 ในปี 2556 บริษทัฯไดท้  าสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชย์ แห่งหน่ึง วงเงินสินเช่ือ 650 ลา้นบาท 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯยงัมิไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืระยะยาวดงักล่าว 

 ภายใตส้ัญญา เงินกูย้มืระยะยาว  บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไว้     
ในสัญญา ไดแ้ก่ บริษทัฯจะไม่น าสินทรัพยข์องบริษทัฯไปจ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ เวน้แต่
ไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคาร การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 
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9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 มิถุนายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 34,315 103,469 32,023 101,896 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 1,750 - 18,417 14,517 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 49,679 43,189 47,547 40,280 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 31,424 48,573 25,292 40,901 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 117,168 195,231 123,279 197,594 

10. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 20,564 16,318 
บวก: รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 1,373 1,128 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2557 21,937 17,446 

11. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหลงัจากบวกกลบัและหกั
ออกดว้ยค่าใชจ่้ายและรายไดต่้าง  ๆ ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายและรายไดใ้นการค านวณภาษี คูณดว้ย
อตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 19,214 1,147 14,410 (3,132) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,088 (3,023) 1,102 (3,012) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 20,302 (1,876) 15,512 (6,144) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 43,295 52,114 34,028 43,033 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 3,453 (4,198) 3,509 (4,170) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 46,748 47,916 37,537 38,863 

12. ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

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

13. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้) 

เงินปันผลประจ าปี 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
23 เมษายน 2556 165.0 0.25 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2556  165.0 0.25 
    
เงินปันผลประจ าปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

24 เมษายน 2557 264.0 0.40 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2557  264.0 0.40 

14. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

14.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเ งินประมาณ  1.2 ลา้นยโูร 0.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 63.9 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ ซ้ือเคร่ืองจกัร  และค่าก่อสร้างโรงงาน  (31 ธนัวาคม 
2556: 1.5 ลา้นยโูร 0.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 20.8 ลา้นบาท) 

14.2 ภาระผูกพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิต 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีภาระผกูพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัผูข้ายในต่างประเ ทศเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 2.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 0.2 ลา้นยโูร (31 ธนัวาคม 2556: 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
และ 1.3 ลา้นยโูร) 
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14.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและยานพา หนะกบักิจการ     
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 10 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิก
ไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 30 มิถุนายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 มิถุนายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 6.8 6.9 2.9 1.9 
มากกวา่ 1 แต่ไม่เกิน 2 ปี 4.6 6.0 0.2 1.1 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 30 มิถุนายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 มิถุนายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 2.3 3.0 2.8 1.9 
มากกวา่ 1 แต่ไม่เกิน 2 ปี - 1.0 0.2 1.1 

14.4 การค า้ประกนั 

(1) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดย ธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจ านวน 71 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 50 ลา้นบาท ) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการจ่าย
ช าระเงินใหก้บักรมศุลกากรจ านวน  58 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 37 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนั    
การใชไ้ฟฟ้าจ านวน 12 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 12 ลา้นบาท) และเพื่อค ้าประกนัในการเป็นผูน้ า
ของเขา้/ผูส่้งออกระดบับตัรทองใหก้บักรมศุลกากรจ านวน  1 ลา้นบาท  (31 ธนัวาคม 2556: 1 ลา้น
บาท) 

(2) บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินบตัรเครดิตใหก้บั บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นจ านวน เงิน 1 ลา้น บาท                      
(31 ธนัวาคม 2556: 1 ลา้นบาท) 
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15. ส่วนงานด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิตและ
จ าหน่ายท่อเหล็กส าหรับ อุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเป็นการข ายทั้งในประเทศและต่างประเทศและด าเนิน
ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย  บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณา
จากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุน
จากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น ราย ได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่
ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

 ในระหวา่งงวด สามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการขาย
ต่างประเทศรวมคิดเป็นประมาณร้อยละ  2.6 และ  2.6 (30 มิถุนายน  2556 : ร้อยละ  3.1 และ  2.3) ของ
ยอดขายรวม  ยอดขายในต่างประเทศเฉพาะของบริษทัฯส าหรับงวด สามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนั
เดียวกนัประมาณร้อยละ 2.5 และ 2.6 (30 มิถุนายน 2556: ร้อยละ 3.1 และ 2.2) ของยอดขายของบริษทัฯ  

16. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  และ 31 ธนัวาคม 2556  บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน            
ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

30 มิถุนายน 
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

30 มิถุนายน 
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

30 มิถุนายน  
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.1 1.3 0.3 1.6 32.4091 32.7645 
ยโูร - - - 0.4 44.2153 44.9602 

บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 
   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ   

สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสญัญา 
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.5 - 33.18 - 17 กรกฎาคม 2557 

17. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 
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