
 

 

บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 



 

 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                                                           
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2560 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่
ของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำน
ของขำ้พเจำ้ 

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 กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.5 เก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีส ำหรับกำร
แสดงมูลค่ำท่ีดินจำกวธีิรำคำทุนเป็นวธีิกำรตีรำคำใหม่ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ี                          
แต่อยำ่งใด 

วธู ขยนักำรนำวี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5423 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 9 สิงหำคม 2560 



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 มถุินำยน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 496,563            445,932            329,043            294,716            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 837,551            605,937            711,015            520,613            

สินคา้คงเหลือ 4 1,335,823         1,149,041         1,315,426         1,120,295         

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่วตัถุดิบ 9,280                92,743              -                       92,743              

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 2 -                       -                       17,475              -                       

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 20,822              10,476              19,205              8,724                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,700,039         2,304,129         2,392,164         2,037,091         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                       -                       110,996            11,996              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 1,871,299         1,375,447         1,812,578         1,312,670         

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 24,826              25,269              24,800              25,238              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,790                2,522                -                       -                       

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 831                   499                   371                   374                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,898,746         1,403,737         1,948,745         1,350,278         

รวมสินทรัพย์ 4,598,785         3,707,866         4,340,909         3,387,369         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มถุินำยน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7 1,857,870         866,474            1,857,870         866,474            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8 197,952            179,595            182,284            172,987            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,768              31,446              9,388                24,995              

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 14,945              22,372              11,478              19,596              

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,088,535         1,099,887         2,061,020         1,084,052         

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 117,073            21,009              117,073            21,009              

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9 31,578              29,987              24,766              23,479              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 148,651            50,996              141,839            44,488              

รวมหนีสิ้น 2,237,186         1,150,883         2,202,859         1,128,540         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มถุินำยน 2560

  (หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(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 733,461            1,314,127         509,912            1,015,973         

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1.5 385,282            -                    385,282            -                    

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,361,599         2,556,983         2,138,050         2,258,829         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,598,785         3,707,866         4,340,909         3,387,369         

-                    -                    -                    -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2560

(หน่วย: พนับาท)  

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทนุ รวมส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทนุซ้ือคืน ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการตีราคาสินทรัพย์ ผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2559 660,000                     514,845                     1,011                         67,000                       767,748                     -                                       2,010,604                  
เงินปันผลจ่าย -                                 -                                 -                                 -                                 (15)                             -                                       (15)                             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 346,121                     -                                       346,121                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2559 660,000                     514,845                     1,011                         67,000                       1,113,854                  -                                       2,356,710                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 660,000                     514,845                     1,011                         67,000                       1,314,127                  -                                       2,556,983                  
ก าไรส าหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 72,799                       -                                       72,799                       
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 385,282                           385,282                     
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 72,799                       385,282                           458,081                     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                                 -                                 -                                 -                                 (653,465)                    -                                       (653,465)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 660,000                     514,845                     1,011                         67,000                       733,461                     385,282                           2,361,599                  

-                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2560

(หน่วย: พนับาท)  

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทนุ รวมส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทนุซ้ือคืน ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการตีราคาสินทรัพย์ ผูถื้อหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2559 660,000                     514,845                     1,011                         67,000                       503,192                     -                                    1,746,048                  
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 347,374                     -                                    347,374                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2559 660,000                     514,845                     1,011                         67,000                       850,566                     -                                    2,093,422                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 660,000                     514,845                     1,011                         67,000                       1,015,973                  -                                    2,258,829                  
ก าไรส าหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 147,339                     -                                    147,339                     
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 385,282                        385,282                     
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 147,339                     385,282                        532,621                     
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 12) -                                 -                                 -                                 -                                 (653,400)                    -                                    (653,400)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2560 660,000                     514,845                     1,011                         67,000                       509,912                     385,282                        2,138,050                  

-                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม



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

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2 1,907,060         1,716,850         1,831,552         1,714,755         
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 73                     210                   74                     210                   
เงินปันผลรับ 5 -                       -                       116,415            34,084              
รายไดอ่ื้น 36,073              35,015              35,292              34,381              
รวมรำยได้ 1,943,206         1,752,075         1,983,333         1,783,430         
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายและบริการ 1,857,312         1,510,685         1,801,484         1,524,888         
คา่ใชจ่้ายในการขาย 36,875              34,816              49,929              45,108              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 68,485              61,307              61,229              54,955              
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,962,672         1,606,808         1,912,642         1,624,951         
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ (19,466)             145,267            70,691              158,479            
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (11,233)             (8,949)               (11,023)             (8,767)               
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้ (30,699)             136,318            59,668              149,712            
ผลประโยชน์ (คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 10 7,799                (27,257)             12,656              (23,131)             
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (22,900)             109,061            72,324              126,581            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 481,602            -                       481,602            -                       
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (96,320)             -                       (96,320)             -                       
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด 385,282            -                       385,282            -                       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 362,382            109,061            457,606            126,581            

ก ำไรต่อหุ้น 11
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (0.03)                 0.17                  0.11                  0.19                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2560
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)



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

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2 3,810,181         3,506,600         3,697,035         3,485,822         
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 2,451                151                   2,451                161                   
เงินปันผลรับ 5 -                       -                       116,415            34,084              
รายไดอ่ื้น 69,904              71,215              68,678              70,363              
รวมรำยได้ 3,882,536         3,577,966         3,884,579         3,590,430         
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายและบริการ 3,549,035         2,976,439         3,478,534         2,986,001         
คา่ใชจ่้ายในการขาย 75,017              71,067              98,135              93,666              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 147,223            119,458            133,126            107,081            
รวมค่ำใช้จ่ำย 3,771,275         3,166,964         3,709,795         3,186,748         
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 111,261            411,002            174,784            403,682            
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (18,242)             (18,499)             (17,869)             (18,168)             
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 93,019              392,503            156,915            385,514            
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (20,220)             (46,382)             (9,576)               (38,140)             
ก ำไรส ำหรับงวด 72,799              346,121            147,339            347,374            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 481,602            -                    481,602            -                    
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (96,320)             -                    (96,320)             -                    
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด 385,282            -                    385,282            -                    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 458,081            346,121            532,621            347,374            

ก ำไรต่อหุ้น 11
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับงวด 0.11                  0.52                  0.22                  0.53                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2560
(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)



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

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 93,019              392,503            156,915            385,514            
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสด
   รับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 60,940              63,484              55,930              59,014              
หน้ีสูญ 8,420                -                       4,797                -                       

   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (8,895)               928                   (4,933)               494                   
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 15,983              61,928              15,983              61,928              
   โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินจ่ายล่วงหนา้คา่วตัถุดิบ (5,279)               (5,040)               (5,279)               (5,040)               
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 169                   (69)                    169                   (52)                    
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,591                1,478                1,287                1,195                
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 249                   (249)                  249                   (249)                  
   เงินปันผลรับ -                       -                       (116,415)           (34,084)             
   ดอกเบ้ียรับ (1,062)               (962)                  (812)                  (667)                  
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 16,792              17,201              16,792              17,201              
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 181,927            531,202            124,683            485,254            
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (231,139)           (80,082)             (190,266)           (43,293)             
   สินคา้คงเหลือ (202,765)           (162,745)           (211,114)           (151,906)           
   เงินจ่ายล่วงหนา้คา่วตัถุดิบ 88,742              (29,606)             98,022              (29,606)             
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (10,678)             (2,957)               (10,478)             (2,186)               
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 750                   (56,944)             (7,456)               (53,017)             
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (7,427)               3,145                (8,118)               4,420                
เงินสดจาก  (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (180,590)           202,013            (204,727)           209,666            
   จ่ายดอกเบ้ีย (15,366)             (17,211)             (15,366)             (17,211)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (33,423)             (9,052)               (25,440)             (1,545)               
เงินสดสุทธิจำก  (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (229,379)           175,750            (245,533)           190,910            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2560



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

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (56,674)             (22,024)             (56,579)             (11,024)             
ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (2,055)               (80)                    (2,055)               (80)                    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                       -                       (99,000)             -                       
ดอกเบ้ียรับ 1,062                962                   812                   667                   
เงินปันผลรับ -                       -                       98,940              -                       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                       94                     -                       77                     
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (57,667)             (21,048)             (57,882)             (10,360)             
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 991,142            193,197            991,142            193,197            
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                       (367,000)           -                       (367,000)           
จ่ายเงินปันผล (653,465)           -                       (653,400)           -                       
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงิน 337,677            (173,803)           337,742            (173,803)           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 50,631              (19,101)             34,327              6,747                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 445,932            440,929            294,716            264,893            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 496,563            421,828            329,043            271,640            

-                       -                       
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ
รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด
   ซ้ือและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ท่ียงัไมไ่ดจ่้ายช าระ 16,187              6,982                15,333              6,517                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2560



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และ
ไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559โดยไม่มีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการ
ใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั
น้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีก าหนดทางเลือกเพิ่มเติมส าหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย เงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตามวิธีส่วนได้
เสียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
การร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการ
เลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งปรับปรุงรายการ
ดงักล่าวโดยวธีิปรับยอ้นหลงั 

 มาตรฐานฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย เน่ืองจากฝ่ายบริหารได้
พิจารณาแลว้วา่จะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม 

1.4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯจดัให้มีการ
ประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯจดั
ให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 

 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

- บริษทัฯบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
และรับรู้จ านวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้น อยา่งไรก็
ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- บริษทัฯรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจ านวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ 

 บริษทัฯ ตดัรายการสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาเพิ่ม เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยท่ี์คงเหลืออยู ่
ณ วนัตดัรายการจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมโดยตรง 
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1.5 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเกีย่วกบักำรแสดงมูลค่ำทีด่ินจำกวธีิรำคำทุนเป็นวธีิกำรตีรำคำใหม่ 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดท้บทวนและเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีในการบนัทึกบญัชีมูลค่าท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ส าหรับสินทรัพยป์ระเภทท่ีดินจากเดิมท่ีแสดงดว้ยวิธีราคาทุนเป็นราคาท่ีตีใหม่ซ่ึงคือมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีประเมิน 

ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดังกล่าว (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4) 
บริษทัฯไดถื้อปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 ซ่ึงถือเป็นการปรับมูลค่าของสินทรัพยต์าม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไม่ก าหนดให้ตอ้งน านโยบายการบญัชีใหม่มา
ถือปฏิบติัยอ้นหลงักบังบการเงินงวดบญัชีก่อนดงันั้นจึงใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

การเปล่ียนแปลงน้ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 มิถุนายน 2560 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ:   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพ่ิมข้ึน 481,602 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 96,320 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน 385,282 

 
  (หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

 

งบการเงินรวม/                                  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบการเงินรวม/                            
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ:     
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่    
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 481,602 481,602 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
เพ่ิมข้ึน 96,320 96,320 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯบริษทัยอ่ยและบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 817.3 814.4 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่า - - 0.1 0.1 ราคาตามสัญญา  
รายไดค่้าบริการ - - 0.2 0.2 ราคาตามสัญญา 
ค่านายหนา้จ่าย - - 16.0 17.4 ราคาตามสัญญา  
ค่าขนส่ง - - 28.5 22.2 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 
เงินปันผลรับ - - 116.4 34.1 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียจ่าย - 1.1 - 1.1 MLR – 2.4 ต่อปี 
ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ 1.1 0.8 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าท่ีดิน 1.2 1.2 1.2 1.2 ราคาตามสัญญา 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 1,698.3 1,637.3 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่า - - 0.3 0.3 ราคาตามสัญญา  
รายไดค่้าบริการ - - 0.4 0.4 ราคาตามสัญญา 
ค่านายหนา้จ่าย - - 33.6 35.6 ราคาตามสัญญา  
ค่าขนส่ง - - 54.3 46.1 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 
เงินปันผลรับ - - 116.4 34.1 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียจ่าย - 2.2 - 2.2 MLR – 2.4 ต่อปี 
ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ 2.2 1.6 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าท่ีดิน 2.4 2.4 2.4 2.4 ราคาตามสัญญา 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มี
รายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 214,712 172,474 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 214,712 172,474 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 3)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 2,130 2,079 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั - - 63 32 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,193 2,111 

เงนิปันผลค้ำงรับจำกบริษัทย่อย     
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั - - 17,475 - 

รวมเงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย - - 17,475 - 

เจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 6,536 7,694 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั - - 5,245 3,982 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 11,781 11,676 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                           
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,760 11,652 23,485 21,143 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 259 247 519 494 
รวม 12,019 11,899 24,004 21,637 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 13.5 
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3. ลกูหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 มิถุนายน

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 214,712 172,474 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 214,712 172,474 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 703,752 469,580 405,453 265,377 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 125,922 127,603 83,492 76,691 
 3 - 6 เดือน 1,536 7,557 1,150 3,174 
 6 - 12 เดือน 5,660 1,130 3,243 119 
 มากกวา่ 12 เดือน 8,123 16,404 6,077 10,905 
รวม 844,993 622,274 499,415 356,266 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (7,442) (16,337) (5,305) (10,238) 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 837,551 605,937 494,110 346,028 
รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 837,551 605,937 708,822 518,502 
ลกูหน้ีอ่ืน     
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 2,193 2,111 
รวมลกูหน้ีอ่ืน - - 2,193 2,111 
รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 837,551 605,937 711,015 520,613 
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4. สินค้ำคงเหลอื 

 รายการเปล่ียนแปลงของรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 4,829 
บวก: บนัทึกเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 15,983 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2560 20,812 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                
รับระหวา่งงวด 

 30 มิถุนายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน
2560 

30 มิถุนายน 
2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ  ากดั 100,000 1,000 99.99 99.94 99,999 999 98,940 17,989 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ  ากดั 9,200 9,200 99.97 99.97 10,997 10,997 17,475 16,095 

รวม     110,996 11,996 116,415 34,084 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ  ากดั ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 990,000 หุ้น มูลค่า
หุน้ละ 100 บาท (เรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้) ซ่ึงมีผลท าให้ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้เพิ่มข้ึนเป็น 100 
ลา้นบาท (1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เรียกช าระเต็มมูลค่าแลว้) บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ  ากดั 
ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2560 
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6. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดง
มลูค่าตามราคา                        
ท่ีตีใหม่ - ท่ีดิน 

สินทรัพยซ่ึ์งแสดง
มลูค่าตามราคาทุน 

สินทรัพยซ่ึ์งแสดง
มลูค่าตามราคา                        
ท่ีตีใหม่ - ท่ีดิน 

สินทรัพยซ่ึ์งแสดง
มลูค่าตามราคาทุน 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2560 252,261 1,123,186 252,261 1,060,409 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 7,600 65,261 7,600 64,311 
ตีราคาระหวา่งงวด 481,602 - 481,602 - 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิตาม
บญัชี ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย - (169) - (169) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (58,442) - (53,436) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2560 741,463 1,129,836 741,463 1,071,115 

 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2560 ซ่ึงใช้วิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาด (Market Approach)  

7. เงินกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.40 - 2.55 1,676,300 777,162 
ทรัสตรี์ซีท 2.26 - 2.95 181,570 89,312 
  1,857,870 866,474 

 ภายใตส้ัญญาวงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุ
ไวใ้นสัญญา ไดแ้ก่ การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามสัญญา และบริษทัฯจะไม่
น าสินทรัพยข์องบริษทัฯไปจ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพนัใดๆ เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบจาก
ธนาคาร  
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8. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน  
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 100,008 54,683 86,501 51,726 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 11,781 11,676 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 37,203 35,255 34,613 33,712 
เจา้หน้ีซ้ือและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ 16,187 8,102 15,333 8,074 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 44,554 81,555 34,056 67,799 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 197,952 179,595 182,284 172,987 

9. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 29,987 23,479 
บวก: รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 1,591 1,287 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2560 31,578 24,766 

10. ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (6,947) 40,683 (11,817) 36,442 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (1,024) - (1,003) - 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 172 (13,426) 164 (13,311) 

ค่ำใช้จ่ำย (ผลประโยชน์) ภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                              
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (7,799) 27,257 (12,656) 23,131 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 20,768 54,948 10,835 46,562 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (1,024) - (1,003) - 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 476 (8,566) (256) (8,422) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จ 20,220 46,382 9,576 38,140 

11. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

12. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท/หุน้) 

เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                     
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 653.4 0.99 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560  653.4 0.99 

13. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

13.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ  67 ลา้นบาทซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั               
การซ้ือเคร่ืองจกัรและค่าพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ (31 ธนัวาคม 2559 : 71.5 ลา้นบาท) 

13.2 ภำระผูกพนัตำมเลตเตอร์ออฟเครดิต 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัผูข้ายในต่างประเทศเป็น
จ านวนเงินประมาณ 1.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 1.0 ลา้นยโูร (31 ธนัวาคม 2559: 0.9 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

13.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและยานพาหนะกบักิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิก
ไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 30 มิถุนายน  

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 มิถุนายน  

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 9.3 9.2 3.4 1.5 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 26.3 28.1 2.2 0.7 
มากกวา่ 5 ปี 29.1 32.0 - - 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 30 มิถุนายน  

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 มิถุนายน  

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 4.9 4.8 2.3 1.5 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 21.7 21.3 - 0.7 
มากกวา่ 5 ปี 29.1 32.0 - - 

13.4 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำบริกำร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการรับบริการ
การตลาดท่ีตอ้งจ่ายช าระในอนาคตภายใน 1 ปี เป็นจ านวนเงิน 35.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: ไม่มี) 

13.5 กำรค ำ้ประกนั 

(1) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจ านวน 108 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 108 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
ค ้าประกนัการจ่ายช าระเงินใหก้บักรมศุลกากร 92 92 
ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 15 15 
ค ้าประกนัในการเป็นผูน้ าเขา้/ผูส่้งออกระดบัมาตรฐานเออีโอ 
ใหก้บักรมศุลกากร 1 1 
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(2) บริษทัฯค ้ าประกันวงเงินบตัรเครดิตให้กับบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 1 ล้านบาท                  
(31 ธนัวาคม 2559: 1 ลา้นบาท) 

(3) บริษัทฯค ้ าประกันวง เ งินสินเ ช่ือให้กับบริษัทย่อยแห่งหน่ึงเ ป็นจ านวนเงิน 6 ล้านบาท                        
(31 ธนัวาคม 2559: 6 ลา้นบาท) 

14. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิตและ
จ าหน่ายท่อเหล็กส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและด าเนินธุรกิจหลกัในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย
บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดั
มูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงาน
ตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

15. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี ซ่ึงไม่ไดมี้การท าสัญญาป้องกนัความเส่ียง
ดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

30 มิถุนายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.6 0.3 5.2 2.5 33.8989 35.7424 
ยโูร - - 0.3 - 38.6963 37.5974 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯไม่มียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 

16. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 
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