
 

บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2558 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2558 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ยและได้
สอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของ
กิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

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: 13 พฤษภำคม 2558 



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 มนีำคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 415,966            331,680            264,520            184,441            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 646,576            578,920            616,324            542,060            

สินคา้คงเหลือ 4 979,398            1,574,629         957,939            1,558,552         

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่วตัถุดิบ 5 15,525              3,224                15,525              3,224                

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 15,875              19,929              14,809              18,942              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,073,340         2,508,382         1,869,117         2,307,219         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       11,996              11,996              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 1,474,125         1,452,537         1,425,072         1,412,354         

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 31,159              31,850              31,106              31,792              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,409              8,064                8,159                3,865                

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 125                   125                   -                       -                       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,517,818         1,492,576         1,476,333         1,460,007         

รวมสินทรัพย์ 3,591,158         4,000,958         3,345,450         3,767,226         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มนีำคม 2558

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7 1,067,884         1,390,040         1,067,884         1,390,040         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9 84,536              100,780            105,697            112,483            

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 8 8,375                -                       8,375                -                       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10,730              6,830                -                       -                       

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 46,589              16,443              44,493              14,183              

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,218,114         1,514,093         1,226,449         1,516,706         

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

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

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 8 192,625            201,000            192,625            201,000            

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10 24,157              23,403              19,286              18,667              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 316,782            324,403            311,911            319,667            

รวมหนีสิ้น 1,534,896         1,838,496         1,538,360         1,836,373         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มนีำคม 2558

  (หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

(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 813,406            919,606            564,234            687,997            

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,056,262         2,162,462         1,807,090         1,930,853         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,591,158         4,000,958         3,345,450         3,767,226         

-                    -                    -                    -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



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

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ก ำไรขำดทุน

รำยได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2 1,741,451         1,672,439         1,728,266         1,639,030         
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 5,555                207                   5,429                219                   
รายไดอ่ื้น 33,202              40,846              32,744              40,718              

รวมรำยได้ 1,780,208         1,713,492         1,766,439         1,679,967         
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายและบริการ 1,778,773         1,486,455         1,780,963         1,467,889         
คา่ใชจ่้ายในการขาย 34,514              29,645              45,801              43,085              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 59,009              54,876              54,046              49,487              
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,872,296         1,570,976         1,880,810         1,560,461         
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและ

   ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ (92,088)             142,516            (114,371)           119,506            
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (13,864)             (9,417)               (13,686)             (9,290)               
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ (105,952)           133,099            (128,057)           110,216            
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 11 (248)                  (26,446)             4,294                (22,025)             
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (106,200)           106,653            (123,763)           88,191              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด -                       -                       -                       -                       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (106,200)           106,653            (123,763)           88,191              

ก ำไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับงวด 12 (0.16)                 0.16                  (0.19)                 0.13                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2558

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2558

(หน่วย: พนับาท)  

รวม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมลูคา่ ส่วนเกินมลูคา่ ส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

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

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                106,653                    106,653                    

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มนีำคม 2557 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      1,109,194                 2,352,050                 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      919,606                    2,162,462                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                (106,200)                   (106,200)                   

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มนีำคม 2558 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      813,406                    2,056,262                 

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2558

(หน่วย: พนับาท)  

รวม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมลูคา่ ส่วนเกินมลูคา่ ส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั หุ้นทุนซ้ือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

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

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                88,191                      88,191                      

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มนีำคม 2557 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      900,064                    2,142,920                 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      687,997                    1,930,853                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                (123,763)                   (123,763)                   

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 มนีำคม 2558 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      564,234                    1,807,090                 

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม



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

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (105,952)           133,099            (128,057)           110,216            
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 26,594              24,571              24,606              22,726              
   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,012                166                   894                   78                     
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 28,101              (3,225)               28,101              (3,225)               
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2                       2                       2                       1                       
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 754                   686                   619                   564                   
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (684)                  -                       (684)                  -                       
   ดอกเบ้ียรับ (3)                     (4)                     (2)                     (2)                     
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 13,390              9,021                13,367              9,021                
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (36,786)             164,316            (61,154)             139,379            
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (68,704)             (41,603)             (75,195)             (30,334)             
   สินคา้คงเหลือ 567,129            (129,123)           572,511            (146,030)           
   เงินจ่ายล่วงหนา้คา่วตัถุดิบ (12,301)             (94,245)             (12,301)             (94,245)             
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 4,939                (31,111)             5,018                (31,261)             
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (17,510)             (61,162)             (8,052)               (53,890)             
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 30,146              16,880              30,311              16,967              
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 466,913            (176,048)           451,138            (199,414)           
   จ่ายดอกเบ้ีย (12,124)             (8,605)               (12,101)             (8,605)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (1,578)               (1,250)               (885)                  (555)                  
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 453,211            (185,903)           438,152            (208,574)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2558



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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (46,314)             (137,097)           (35,461)             (137,091)           
ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (155)                  (262)                  (155)                  (262)                  
ดอกเบ้ียรับ 3                       304                   2                       302                   
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุนสินทรัพย์ (1,025)               -                       (1,025)               -                       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2                       -                       2                       -                       
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (47,489)             (137,055)           (36,637)             (137,051)           
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (321,436)           376,958            (321,436)           376,958            
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงิน (321,436)           376,958            (321,436)           376,958            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 84,286              54,000              80,079              31,333              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 331,680            297,646            184,441            194,661            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 415,966            351,646            264,520            225,994            

-                       -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2558
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2558  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ
นนงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ           
งบกระแสเงินสดนนรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อนห้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น  
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การนห้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์นหม่ๆ เพื่อไม่นห้ขอ้มูล
ท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูน้ชง้บการเงินควรนชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบั
งบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯนช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และ
ได้จดัท าข้ึนโดยนช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 โดยไม่มี    
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทันนระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

นนระหว่างงวด บริษทัฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบันหม่ท่ีออกโดยสภา
วชิาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบันชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมนนหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดันห้มีข้ึนเพื่อนห้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทไ โดยส่วนนหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าไพัท์ การ
ตีความและการนห้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูน้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีก าหนดนห้กิจการต้องรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตาม               
หลกัคณิตไาสตร์ประกนัภยัทนัทีนนก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนนนขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตนห้กิจการ
เลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีนนก าไรขาดทุน หรือนนก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้นนก าไร
ขาดทุนก็ได ้  

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายการ
ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตไาสตร์ประกนัภยัทนัทีนนก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอยู ่       
แต่เดิมแลว้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบกำรเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยนช้แทน
เน้ือหาเก่ียวกับการบัญชีส าหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมก าหนดอยู่นนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เร่ือง             
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาว่า        
ผูล้งทุนมีอ านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายนตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้
ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียนนผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถ
นชอ้ านาจนนการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้า่ตนจะมีสัดส่วนการ
ถือหุน้หรือสิทธินนการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัน้ีส่งผลนห้ฝ่ายบริหาร
ตอ้งนช้ดุลยพินิจอย่างมากนนการทบทวนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอ านาจควบคุมนนกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน
หรือไม่และจะตอ้งน าบริษทันดนนกลุ่มกิจการมาจดัท างบการเงินรวมบา้ง 

การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินนดตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและนช้วิธี
เปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปนนการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมนชม้าตรฐานน้ี  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  

1.5 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยนชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีนชน้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ของบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

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

ผูแ้ทนของบริษทัฯ 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 99.97 กรรมการทั้งหมดเป็น

ผูแ้ทนของบริษทัฯ 
บริษทั ลาดหลุมแกว้ แอสเซท จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั บางบ่อ แอสเซท จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผดิชอบการวางแผน สั่งการและควบคุม

กิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึง
กรรมการของกิจการ (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีนนระดบับริหารหรือไม่) 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 

นนระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 856.1 756.2 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้ - - 13.5 - ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

รายไดค่้าเช่า - - 0.2 0.2 ราคาตามสัญญา  

รายไดค่้าบริการ - - 0.2 0.2 ราคาตามสัญญา 

ค่านายหนา้จ่าย - - 16.6 16.7 ราคาตามสัญญา  

ค่าขนส่ง - - 23.0 21.8 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

ดอกเบ้ียจ่าย 1.3 1.3 1.3 1.3 MLR-1.5 ต่อปี 

ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ 0.8 0.8 - - ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่าท่ีดิน 1.2 - 1.2 - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

ค่าเช่าท่ีดิน - 0.9 - 0.9 ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558  และ 31 ธันวาคม 2557             
มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 

 (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 251,262 217,639 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั - - 3 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 251,265 217,639 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 186 - 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั - - 32 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 218 - 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 9)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 14,276 7,390 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 14,276 7,390 

เจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 9)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 12,767 10,900 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั - - 4,349 2,878 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (โดยกรรมการ) 1,152 - 1,152 - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,152 - 18,268 13,778 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558  และ 31 ธนัวาคม 2557 
และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ ยอดเคล่ือนไหวระหวา่งงวด ยอดคงเหลือ 

เงินกูย้มืระยะยาว 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 
31 ธนัวาคม  

2557 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
31 มีนาคม  

2558 

บริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ ากดั ผูถื้อหุน้รายนหญ่ 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
นนเดือนกรกฎาคม 2561 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

นนระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่านช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีนหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,795 8,787 7,564 7,556 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 610 616 564 519 
รวม 9,405 9,403 8,128 8,075 

 ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บริษัทฯมีภาระจากการค ้ าประกันนห้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไว้นนหมายเหตุประกอบ              
งบการเงินขอ้ 13.4 
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3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม

2558 
31 ธนัวาคม  

2557 
31 มีนาคม

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 215,684 163,695 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 35,581 53,944 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 251,265 217,639 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 528,978 415,788 294,649 241,094 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  105,732 134,363 63,091 79,217 
 3 - 6 เดือน 3,763 16,159 4,072 643 
 6 - 12 เดือน 9,238 13,662 3,873 4,216 
 มากกวา่ 12 เดือน 24,341 23,412 8,253 7,453 
รวม 672,052 603,384 373,938 332,623 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (25,476) (24,464) (9,097) (8,202) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 646,576 578,920 364,841 324,421 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 646,576 578,920 616,106 542,060 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 218 - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 646,576 578,920 616,324 542,060 
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4. สินค้ำคงเหลอื 

 รายการเปล่ียนแปลงของรายการปรับลดราคาทุนนห้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2558 68,943 
บวก: บนัทึกระหวา่งงวด 28,101 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนำคม 2558 97,044 

5. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำวตัถุดิบ 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 33,525 21,224 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (18,000) (18,000) 
 15,525 3,224 

 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ไดร้วมเงินจ่ายล่วงหนา้จ านวน 20.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2557: 21 ลา้นบาท) ท่ีจ่ายนหแ้ก่ผูผ้ลิตรายหน่ึงเพื่อสั่งซ้ือวตัถุดิบ แต่ผูผ้ลิตดงักล่าวไม่สามารถส่งวตัถุดิบนห้กบั
บริษทัฯนนระหว่างปี 2554 ได้ ต่อมาบริษทัฯจึงได้มีการเจรจากับผูผ้ลิตเพื่อปรับตารางการส่งสินค้านหม่              
แต่ผูผ้ลิตดงักล่าวยงัคงไม่สามารถจดัส่งสินคา้นห้กบับริษทัฯไดต้ามขอ้ตกลงและหยุดส่งสินคา้นห้กบับริษทัฯ
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าไวแ้ลว้เป็นจ านวนเงิน 18 ลา้นบาท 

 จากสาเหตุขา้งตน้ ผูผ้ลิตไดเ้จรจากบับริษทัฯเก่ียวกบัแนวทางการช าระคืนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ โดยนน
เดือนเมษายน 2556 ผูผ้ลิตรายดงักล่าวไดเ้ขา้ท าสัญญากบับริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ายช าระเงินคืนภายนนระยะเวลา 3 
ปี และไดช้ าระคืนบางส่วนแลว้ อย่างไรก็ตาม นนเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 ผูผ้ลิตรายดงักล่าวไดข้อเขา้ท าสัญญา
แก้ไขตารางช าระเงินนหม่กบับริษทัฯโดยจะจ่ายช าระเงินคืนยอดท่ีคงเหลืออยู่เป็นรายเดือน ภายนนก าหนด
ระยะเวลา 33 เดือนตามอตัราท่ีระบุนนสัญญา ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือมัน่ว่า บริษทัฯจะไม่ไดรั้บผลเสีย
หายเกินกวา่จ านวนท่ีไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าไวน้นงบการเงิน 
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6. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2558 1,452,537 1,412,354 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 46,314 35,461 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 1,025 1,025 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                          
ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย (4) (4) 

โอนออกระหวา่งงวด (360) (360) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (25,387) (23,404) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่31 มีนำคม 2558 1,474,125 1,425,072 

7. เงินกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
   (ตรวจสอบแลว้) 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.05 – 3.20 1,034,268 1,217,920 
ทรัสตรี์ซีท 2.15 33,616 172,120 
  1,067,884 1,390,040 

 ภายนตส้ัญญาวงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตาม        
ท่ีระบุไวน้นสัญญา ไดแ้ก่ บริษทัฯจะไม่น าสินทรัพยข์องบริษทัฯไปจ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพนั  
นด ๆ เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบจากธนาคาร การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วน
ความสามารถนนการช าระหน้ีนหเ้ป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 
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8. เงินกู้ยมืระยะยำว 
   (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ (ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
    (ตรวจสอบแลว้) 
1 MLR - 2.4 ช าระคืนเป็นรายเดือนเร่ิมตั้งแตเ่ดือนมกราคม 2559 201,000 201,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายนนหน่ึงปี  (8,375) - 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายนนหน่ึงปี 192,625 201,000 

 นนปี 2556 บริษทัฯไดท้  าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง วงเงินสินเช่ือ 650 ลา้นบาท 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัมิได้เบิกนช้เป็นจ านวน 449 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2557: 449 ลา้นบาท) 

 ภายนตส้ัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไวน้น
สัญญา ไดแ้ก่ บริษทัฯจะไม่น าสินทรัพยข์องบริษทัฯไปจ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพนันด ๆ เวน้แต่
ได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร การด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นและอัตราส่วน
ความสามารถนนการช าระหน้ีนหเ้ป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 

9. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,674 1,437 6,811 - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 14,276 7,390 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 1,152 - 18,268 13,778 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 45,151 63,267 42,591 61,586 
ค่านชจ่้ายคา้งจ่าย 29,559 36,076 23,751 29,729 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 84,536 100,780 105,697 112,483 

10. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2558 23,403 18,667 
บวก: รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 754 619 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนำคม 2558 24,157 19,286 
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11. ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหลงัจากบวกกลบัและหกั
ออกดว้ยค่านช้จ่ายและรายไดต่้าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตนห้ถือเป็นรายจ่ายและรายไดน้นการค านวณภาษีคูณดว้ย
อตัราภาษีเฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่านชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 4,593 24,081 - 19,618 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (4,345) 2,365 (4,294) 2,407 

ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษเีงินได้ที่แสดงอยู่ในงบ
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 248 26,446 (4,294) 22,025 

12. ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ย
จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูน่นระหวา่งงวด 

13. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

13.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ 5 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
เคร่ืองจกัร และค่าก่อสร้างโรงงาน (31 ธนัวาคม 2557: 13.9 ลา้นบาท) 

13.2 ภำระผูกพนัตำมเลตเตอร์ออฟเครดิต 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัผูข้ายนนต่างประเทไเป็นจ านวนเงินประมาณ 
0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2557: 1.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

13.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

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

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

 (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายช าระ     

ภายนน 1 ปี 6.0 6.6 2.0 3.0 
มากกวา่ 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี 10.5 11.2 - - 
มากกวา่ 5 ปี 14.9 15.5 - - 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

 (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายช าระ     

ภายนน 1 ปี 2.8 3.4 1.8 2.7 
มากกวา่ 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี 9.4 9.3 - - 
มากกวา่ 5 ปี 14.9 15.5 - - 

13.4 กำรค ำ้ประกนั 

(1) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารนนนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจ านวน 61 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 61 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการจ่าย
ช าระเงินนหก้บักรมไุลกากรจ านวน 46 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 46 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนั การ
นชไ้ฟฟ้าจ านวน 14 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 14 ลา้นบาท) และเพื่อค ้าประกนันนการเป็นผูน้ าของ
เขา้/ผูส่้งออกระดบับตัรทองนหก้บักรมไุลกากรจ านวน 1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 1 ลา้นบาท) 

(2) บริษัทฯค ้ าประกันวงเงินบัตรเครดิตนห้กับบริษัทย่อยแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 1 ล้านบาท                     
(31 ธนัวาคม 2557: 1 ลา้นบาท) 
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14. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจหลกันนส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิตและ
จ าหน่ายท่อเหล็กส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเป็นการขายทั้งนนประเทไและต่างประเทไและด าเนิน
ธุรกิจนนเขตภูมิไาสตร์เดียว คือ ประเทไไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณา
จากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยนชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีนชน้นการวดัก าไรหรือขาดทุน
จากการด าเนินงานนนงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่
นนงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิไาสตร์แลว้  

 นนระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการขายต่างประเทไรวม     
คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.1 (31 มีนาคม 2557: ร้อยละ 2.6) ของยอดขายรวม ยอดขายนนต่างประเทไเฉพาะ
ของบริษทัฯส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัประมาณร้อยละ 1.8 (31 มีนาคม 2557: ร้อยละ 2.6) 
ของยอดขายของบริษทัฯ  

15. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสิน           
ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทไท่ีจะครบก าหนดภายนน 1 ปี ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม
2557 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทไ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.4 - 1.0 3.9 32.4752 32.8834 
ยโูร - - - 1.1 35.0822 39.9180 

 บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทไล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

  อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา   
สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ ของจ านวนท่ีซ้ือ วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทไ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.2 32.61 2 มิถุนายน 2558 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

  อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา   
สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ ของจ านวนท่ีซ้ือ วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทไ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 33.06, 33.16 20 พฤษภาคม 2558, 23 มิถุนายน 2558 
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16. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯประจ าปี 2558 มีมติอนุมัติการจ่าย           
เงินปันผลส าหรับผลประกอบการส าหรับปี 2557 นหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯนนอตัราหุ้นละ 0.16 บาท รวม
เป็นเงินทั้งส้ิน 105.6 ล้านบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลนนวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 เงินปันผลน้ีจะ           
ถูกบนัทึกบญัชีนนไตรมาสสองของปีปัจจุบนั 

17. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติันหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 
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