
 

บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับ
งวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2557 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ         
งบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ยและไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั 
แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูล
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ชลรส  สันติอศัวรำภรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4523 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกำยน 2557 



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2557

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 338,774              297,646              235,303              194,661              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 664,462              598,054              583,775              551,141              

สินคา้คงเหลือ 4 1,647,072           1,392,787           1,643,937           1,373,079           

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่วตัถุดิบ 5 39,550                15,955                39,550                15,955                

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 26,046                4,985                  24,909                4,189                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,715,904           2,309,427           2,527,474           2,139,025           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          11,996                11,996                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 1,410,635           1,108,782           1,368,499           1,069,890           

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 31,538                32,556                31,477                32,483                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,193                  3,985                  -                          -                          

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 125                     125                     -                          -                          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,446,491           1,145,448           1,411,972           1,114,369           

รวมสินทรัพย์ 4,162,395           3,454,875           3,939,446           3,253,394           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2557

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7 1,716,555           825,517              1,716,555           825,517              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 101,025              195,231              103,915              197,594              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,952                  38,709                6,455                  31,291                

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 11,778                27,030                10,074                25,518                

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,839,310           1,086,487           1,836,999           1,079,920           

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

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

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10 22,624                20,564                18,011                16,318                

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,314                  2,427                  2,314                  2,427                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 124,938              122,991              120,325              118,745              

รวมหนีสิ้น 1,964,248           1,209,478           1,957,324           1,198,665           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2557

  (หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 30 กนัยายน 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 955,291              1,002,541           739,266              811,873              

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,198,147           2,245,397           1,982,122           2,054,729           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,162,395           3,454,875           3,939,446           3,253,394           

-                      -                      -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2 1,692,083         1,910,178         1,675,092         1,893,021         
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                       13,383              -                       13,383              
เงินปันผลรับ -                       -                       -                       24,427              
รายไดอ่ื้น 39,698              43,016              39,433              41,617              
รวมรำยได้ 1,731,781         1,966,577         1,714,525         1,972,448         
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายและบริการ 1,588,273         1,723,623         1,585,100         1,720,369         
คา่ใชจ่้ายในการขาย 31,787              36,234              43,369              49,237              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 59,828              50,641              53,957              44,785              
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 80                     -                       56                     -                       
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,679,968         1,810,498         1,682,482         1,814,391         

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 51,813              156,079            32,043              158,057            
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (14,824)             (12,430)             (14,653)             (12,234)             
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 36,989              143,649            17,390              145,823            
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (7,422)               (29,080)             (3,480)               (24,255)             
ก ำไรส ำหรับงวด 29,567              114,569            13,910              121,568            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด -                       -                       -                       -                       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 29,567              114,569            13,910              121,568            

ก ำไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับงวด 12 0.04                  0.17                  0.02                  0.18                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2557 
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)



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

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2 5,287,964         5,677,500         5,218,022         5,627,970         
เงินปันผลรับ 2 -                       -                       27,806              24,427              
รายไดอ่ื้น 124,475            138,720            123,679            135,937            

รวมรำยได้ 5,412,439         5,816,220         5,369,507         5,788,334         
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายและบริการ 4,840,254         5,081,538         4,813,633         5,076,224         
คา่ใชจ่้ายในการขาย 92,558              102,832            131,807            141,477            
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 170,716            165,427            154,167            147,758            
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 653                   22,258              618                   22,258              
รวมค่ำใช้จ่ำย 5,104,181         5,372,055         5,100,225         5,387,717         
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 308,258            444,165            269,282            400,617            
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (37,324)             (44,580)             (36,872)             (43,997)             
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 270,934            399,585            232,410            356,620            
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (54,170)             (76,996)             (41,017)             (63,118)             
ก ำไรส ำหรับงวด 216,764            322,589            191,393            293,502            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด -                       -                       -                       -                       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 216,764            322,589            191,393            293,502            

ก ำไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับงวด 12 0.33                  0.49                  0.29                  0.44                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2557 
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)



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

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 270,934            399,585            232,410            356,620            
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 74,531              80,163              68,648              74,673              
   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 1,099                (209)                  430                   (129)                  
   ปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 16,874              10,713              16,874              10,713              
   ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 14                     318                   14                     188                   
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,060                1,211                1,693                939                   
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 16                     134                   16                     134                   
   เงินปันผลรับ -                       -                       (27,806)             (24,427)             
   ดอกเบ้ียรับ (1,130)               (952)                  (919)                  (657)                  
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 35,836              43,023              35,825              43,006              
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 400,234            533,986            327,185            461,060            
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (67,436)             (82,473)             (32,994)             (70,599)             
   สินคา้คงเหลือ (271,158)           66,227              (287,732)           97,342              
   เงินจ่ายล่วงหนา้คา่วตัถุดิบ (23,595)             259,609            (23,595)             259,609            
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (21,498)             35,736              (21,156)             36,146              
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (95,691)             125,846            (95,161)             119,699            
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (15,252)             13,570              (15,444)             19,048              
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน -                       (470)                  -                       (470)                  
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (94,396)             952,031            (148,897)           921,835            
   จ่ายดอกเบ้ีย (34,352)             (44,781)             (34,341)             (44,764)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (83,247)             (98,810)             (65,966)             (80,854)             
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (211,995)           808,440            (249,204)           796,217            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2557



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

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (372,981)           (84,010)             (363,866)           (76,072)             
ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (2,399)               (802)                  (2,399)               (802)                  
เงินปันผลรับ  - -                       27,806              24,427              
ดอกเบ้ียรับ 1,567                734                   1,355                438                   
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์  - 20                      - 20                     
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (373,813)           (84,058)             (337,104)           (51,989)             
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 890,950            (544,426)           890,950            (544,426)           
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 100,000             - 100,000            
ช าระคืนเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - (76,471)              - (75,000)             
จ่ายเงินปันผล (264,014)           (165,011)           (264,000)           (164,999)           
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงิน 626,936            (685,908)           626,950            (684,425)           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 41,128              38,474              40,642              59,803              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 297,646            287,435            194,661            160,240            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 338,774            325,909            235,303            220,043            

-                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2557



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2557 

(หน่วย: พนับาท)  

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 660,000                   514,845                   1,011                       67,000                     764,576                   2,007,432                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                               -                               -                               -                               (165,011)                  (165,011)                  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               322,589                   322,589                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2556 660,000                   514,845                   1,011                       67,000                     922,154                   2,165,010                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2557 660,000                   514,845                   1,011                       67,000                     1,002,541                2,245,397                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                               -                               -                               -                               (264,014)                  (264,014)                  

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                               -                               -                               -                               216,764                   216,764                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2557 660,000                   514,845                   1,011                       67,000                     955,291                   2,198,147                

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2557

(หน่วย: พนับาท)  

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2556 660,000                  514,845                  1,011                      67,000                    618,886                  1,861,742               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                              -                              -                              -                              (164,999)                 (164,999)                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              293,502                  293,502                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2556 660,000                  514,845                  1,011                      67,000                    747,389                  1,990,245               

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2557 660,000                  514,845                  1,011                      67,000                    811,873                  2,054,729               

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13) -                              -                              -                              -                              (264,000)                 (264,000)                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              191,393                  191,393                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2557 660,000                  514,845                  1,011                      67,000                    739,266                  1,982,122               

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2557  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
โดยมีบริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การผลิตและจ าหน่ายท่อเหล็กส าหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยมีท่ีอยู ่ 
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 298, 298/2 ซอยกลบัเจริญ ถนนสุขสวสัด์ิ ต าบลปากคลองบางปลากด 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ           
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น  
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูล
ท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบั
งบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และ
ได้จดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 โดยไม่มี    
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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1.4 มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ 

ก.  มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน           
การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงาน            
ทางการเงินดงักล่าวไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อยหรือไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

ข.  มำตรฐำนกำรบัญชีทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนำคต  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต       
ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ของบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ  ากดั เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 39.05 
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ  ากดั เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 99.94 กรรมการทั้งหมดเป็น

ผูแ้ทนของบริษทัฯ 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 99.97 กรรมการทั้งหมดเป็น

ผูแ้ทนของบริษทัฯ 
ผูบ้ริหารส าคญั บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผดิชอบการวางแผน สั่งการและควบคุม

กิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึง
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กรรมการของกิจการ (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2557 2556 2557 2556  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 797.1 890.0 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 
รายไดค้า่เช่า - - 0.2 0.2 ราคาตามสัญญา  
รายไดค้่าบริการ - - 0.2 0.2 ราคาตามสัญญา 
ค่านายหนา้จ่าย - - 16.8 19.2 ราคาตามสัญญา  
ค่าขนส่ง - - 22.0 23.3 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียจ่าย 1.3 1.2 1.3 1.3 MLR - 1.5 ต่อปี 
ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ 0.8 0.8 - - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่าเช่าท่ีดิน 0.8 0.9 0.8 0.9 ราคาตามสัญญา 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2557 2556 2557 2556  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 2,413.4 2,669.7 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - 0.5 0.5 ราคาตามสัญญา  
รายไดค้่าบริการ - - 0.6 0.6 ราคาตามสัญญา 
ค่านายหนา้จ่าย - - 53.1 56.4 ราคาตามสัญญา  
ค่าขนส่ง - - 65.2 65.4 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียจ่าย 4.0 2.8 4.0 2.8 MLR - 1.5 ต่อปี 
ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ 2.4 2.4 - - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2557 2556 2557 2556  

ค่าเช่าท่ีดิน 2.6 2.5 2.6 2.5 ราคาตามสัญญา 

ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556           
มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม

2556 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 214,901 168,575 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั - - 214,901 168,575 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 558 - 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั - - 89 - 

รวมลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  - - 647 - 

เจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 9)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 11,941 11,711 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั - - 3,615 2,806 
กรรมการ 2,625 - 2,625 - 

รวมเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  2,625 - 18,181 14,517 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 
2556 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยอดคงเหลือ ยอดเคล่ือนไหวระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ 

เงินกูย้มืระยะยาว 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 
ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม 2556 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
ณ วนัที่  

30 กนัยายน 2557 
      

บริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ ากดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 100,000 - - 100,000 
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เงินกูย้ืมระยะยาวเป็นเงินท่ีบริษทัฯกู้ยืมจาก บริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ  ากดั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
MLR-1.5 ต่อปี (MLR ของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง) เงินกูด้งักล่าวไม่มีหลกัประกนั และมีก าหนดช าระคืน
ในเดือนกรกฎาคม 2561 

เงินปันผลรับ 

ในไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั บริษทัฯรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ  ากดั และบริษทั         
มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั ในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 20.0 ลา้นบาทและ 7.8 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 27,091 24,859 23,396 21,166 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,851 911 1,561 840 
รวม 28,942 25,770 24,957 22,006 

 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บริษัทฯมีภาระจากการค ้ าประกันให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ              
งบการเงินขอ้ 14.4 

3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 194,658 137,716 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน  - - 20,243 30,859 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 214,901 168,575 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 516,198 406,621 295,464 244,937 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน  116,315 191,119 66,039 137,567 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม

2556 
   3 - 6 เดือน 27,963 - 6,130 - 
   6 - 12 เดือน 5,258 - 1,312 - 
   มากกวา่ 12 เดือน 22,931 23,418 7,137 7,487 
รวม 688,665 621,158 376,082 389,991 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (24,203) (23,104) (7,855) (7,425) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 664,462 598,054 368,227 382,566 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 664,462 598,054 583,128 551,141 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 647 - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 664,462 598,054 583,775 551,141 

4. สินค้ำคงเหลอื 

 รายการเปล่ียนแปลงของรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557 15,036 
บวก: บนัทึกระหวา่งงวด 16,874 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2557 31,910 

5. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำวตัถุดิบ 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 57,550 33,955 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (18,000) (18,000) 
 39,550 15,955 
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 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557ไดร้วมเงินจ่ายล่วงหนา้จ านวน 21 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2556: 29 ลา้นบาท) ท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิตรายหน่ึงเพื่อสั่งซ้ือวตัถุดิบ แต่ผูผ้ลิตดงักล่าวไม่สามารถส่งวตัถุดิบให้กบั
บริษทัฯในระหว่างปี 2554 ได้ ต่อมาบริษทัฯจึงได้มีการเจรจากับผูผ้ลิตเพื่อปรับตารางการส่งสินค้าใหม่              
แต่ผูผ้ลิตดงักล่าวยงัคงไม่สามารถจดัส่งสินคา้ให้กบับริษทัฯไดต้ามขอ้ตกลงและหยุดส่งสินคา้ให้กบับริษทัฯ
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าไวแ้ลว้เป็นจ านวนเงิน 18 ลา้นบาท 

 จากสาเหตุขา้งตน้ ผูผ้ลิตไดเ้จรจากบับริษทัฯเก่ียวกบัแนวทางการช าระคืนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ โดยใน
เดือนเมษายน 2556 ผูผ้ลิตรายดงักล่าวไดเ้ขา้ท าสัญญากบับริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายช าระเงินคืนยอดคงคา้งดงักล่าว
ภายในก าหนดระยะเวลา 3 ปี ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือมัน่ว่า บริษทัฯจะไม่ไดรั้บผลเสียหายเกินกว่า
จ านวนท่ีไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าไวใ้นงบการเงิน 

6. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557 1,108,782 1,069,890 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 372,981 363,866 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                          
ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย (14) (14) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (71,114) (65,243) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2557 1,410,635 1,368,499 

7. เงินกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.10 - 3.43 1,615,628 757,858 
ทรัสตรี์ซีท 1.95 - 2.15 100,927 67,659 
  1,716,555 825,517 

 ภายใตส้ัญญาวงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตาม        
ท่ีระบุไวใ้นสัญญา ไดแ้ก่ บริษทัฯจะไม่น าสินทรัพยข์องบริษทัฯไปจ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพนั  
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ใด ๆ เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคาร การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 

8. วงเงินกู้ยมืระยะยำว 

 ในปี 2556 บริษทัฯไดท้  าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง วงเงินสินเช่ือ 650 ลา้นบาท 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯยงัมิไดเ้บิกใชเ้งินกูย้มืระยะยาวดงักล่าว 

 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญา ไดแ้ก่ บริษทัฯจะไม่น าสินทรัพยข์องบริษทัฯไปจ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพนัใด ๆ เวน้แต่
ได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร การด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นและอัตราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 

9. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,942 103,469 2,349 101,896 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 2,625 - 18,181 14,517 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 60,178 43,189 56,547 40,280 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 33,280 48,573 26,838 40,901 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 101,025 195,231 103,915 197,594 

10. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2557 20,564 16,318 
บวก: รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 2,060 1,693 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2557 22,624 18,011 
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11. ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหลงัจากบวกกลบัและหกั
ออกดว้ยค่าใช้จ่ายและรายไดต่้าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายและรายไดใ้นการค านวณภาษีคูณดว้ย
อตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 11,195 22,907 7,102 18,072 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (3,773) 6,173 (3,622) 6,183 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 7,422 29,080 3,480 24,255 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 54,490 75,022 41,130 61,105 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (320) 1,974 (113) 2,013 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 54,170 76,996 41,017 63,118 
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12. ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 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. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

14.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ 0.1 ลา้นยูโร และ 52.7 ลา้นบาท       
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเคร่ืองจกัร และค่าก่อสร้างโรงงาน (31 ธนัวาคม 2556: 1.5 ลา้นยโูร 0.8 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 20.8 ลา้นบาท) 

14.2 ภำระผูกพนัตำมเลตเตอร์ออฟเครดิต 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัผูข้ายในต่างประเทศเป็นจ านวนเงินประมาณ 
0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.1 ลา้นยโูร (31 ธนัวาคม 2556: 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 1.3 
ลา้นยโูร) 

14.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและยานพาหนะกบักิจการ     
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 10 ปี 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิก
ไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 4.7 6.9 2.1 1.9 
มากกวา่ 1 แต่ไม่เกิน 2 ปี 2.6 6.0 - 1.1 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 1.5 3.0 2.0 1.9 
มากกวา่ 1 แต่ไม่เกิน 2 ปี - 1.0 - 1.1 

14.4 กำรค ำ้ประกนั 

(1) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจ านวน 59 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: 50 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการจ่าย
ช าระเงินให้กบักรมศุลกากรจ านวน 46 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 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 ลา้นบาท) 

(2) บริษัทฯค ้ าประกันวงเงินบัตรเครดิตให้กับบริษัทย่อยแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 1 ล้านบาท                     
(31 ธนัวาคม 2556: 1 ลา้นบาท) 
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15. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิตและ
จ าหน่ายท่อเหล็กส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเป็นการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศและด าเนิน
ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณา
จากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุน
จากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่
ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการขาย
ต่างประเทศรวมคิดเป็นประมาณร้อยละ 1.2 และ 2.2 (30 กนัยายน 2556: ร้อยละ 1.3 และ 1.9) ของยอดขาย
รวม ยอดขายในต่างประเทศเฉพาะของบริษทัฯส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน
ประมาณร้อยละ 1.0 และ 2.0 (30 กนัยายน 2556: ร้อยละ 1.2 และ 1.8) ของยอดขายของบริษทัฯ  

16. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสิน           
ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

30 กนัยายน  
2557 

31 ธนัวาคม
2556 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.5 1.3 1.9 1.6 32.3269 32.7645 
ยโูร - - 1.1 0.4 41.0153 44.9602 

17. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 


	AUDITOR_REPORT_Q3-2557
	FINANCIAL_STATEMENTS_Q3-2557
	NOTES_Q3-2557

