
 

 

บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                                                           

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม

และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่

ของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน

ของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั  เรือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากร ซึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอืน 

การสอบทานนีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้     

ความเชือมนัว่าจะพบเรืองทีมีนยัสาํคญัทงัหมดซึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันนัขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง

ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิงทีเป็นเหตุใหเ้ชือว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

วธู ขยนัการนาวี 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 8 สิงหาคม 2561 



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 432,291               475,115               284,621               277,419               

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3 1,194,308            918,556               894,254               752,135               

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 2 -                          -                          37,015                 -                          

สินคา้คงเหลือ 4 1,677,905            1,456,414            1,586,695            1,404,170            

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 1,683                   13,332                 196                      621                      

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 8,031                   9,694                   988                      9,617                   

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 16,033                 18,382                 14,102                 17,149                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,330,251            2,891,493            2,817,871            2,461,111            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          110,996               110,996               

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 1,890,516            1,925,620            1,838,469            1,870,379            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 30,753                 24,679                 30,737                 24,658                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,250                   1,906                   -                          -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 1,012                   849                      371                      371                      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,924,531            1,953,054            1,980,573            2,006,404            

รวมสินทรัพย์ 5,254,782            4,844,547            4,798,444            4,467,515            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 6 2,383,962            1,896,390            2,256,375            1,841,259            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 7 253,655               145,837               212,244               114,371               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 18,624                 46,667                 12,804                 37,041                 

หนีสินหมุนเวยีนอนื 21,628                 19,636                 7,110                   10,767                 

รวมหนีสินหมุนเวยีน 2,677,869            2,108,530            2,488,533            2,003,438            

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 119,304               119,555               119,304               119,555               

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8 36,363                 33,169                 28,926                 26,053                 

ค่าเช่ารอตดับญัชี 2,367                   2,076                   2,367                   2,076                   

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 158,034               154,800               150,597               147,684               

รวมหนีสิน 2,835,903            2,263,330            2,639,130            2,151,122            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 660,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 660,000               660,000               660,000               660,000               

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 660,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 660,000               660,000               660,000               660,000               

ส่วนเกินทุน

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 514,845               514,845               514,845               514,845               

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้ทุนซือคืน 1,011                   1,011                   1,011                   1,011                   

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 67,000                 67,000                 67,000                 67,000                 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 790,741               953,079               531,176               688,255               

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 385,282               385,282               385,282               385,282               

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,418,879            2,581,217            2,159,314            2,316,393            

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,254,782            4,844,547            4,798,444            4,467,515            

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2 2,402,708         1,907,060         2,210,628         1,831,552         

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน -                        73                     -                        74                     

เงินปันผลรับ 2 -                        -                        37,015              116,415            

รายไดอ้ืน 57,579              36,073              53,804              35,292              

รวมรายได้ 2,460,287         1,943,206         2,301,447         1,983,333         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 2,317,106         1,857,312         2,145,433         1,801,484         

ค่าใชจ่้ายในการขาย 45,466              36,875              44,953              49,929              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 75,382              68,485              68,442              61,229              

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 49                     -                        75                     -                        

รวมค่าใช้จ่าย 2,438,003         1,962,672         2,258,903         1,912,642         

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 22,284              (19,466)             42,544              70,691              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (13,649)             (11,233)             (12,913)             (11,023)             

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 8,635                (30,699)             29,631              59,668              

ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 9 (813)                  7,799                2,111                12,656              

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 7,822                (22,900)             31,742              72,324              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื:

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ -                        481,602            -                        481,602            

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                        (96,320)             -                        (96,320)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสําหรับงวด -                        385,282            -                        385,282            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 7,822                362,382            31,742              457,606            

กําไรต่อหุ้น 10

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 0.01                  (0.03)                 0.05                  0.11                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2 4,913,874         3,810,181         4,566,709         3,697,035         

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 4,479                2,451                4,497                2,451                

เงินปันผลรับ 2 -                        -                        37,015              116,415            

รายไดอ้ืน 125,369            69,904              118,763            68,678              

รวมรายได้ 5,043,722         3,882,536         4,726,984         3,884,579         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 4,658,022         3,549,035         4,347,183         3,478,534         

ค่าใชจ่้ายในการขาย 89,010              75,017              100,465            98,135              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 154,481            147,223            140,409            133,126            

รวมค่าใช้จ่าย 4,901,513         3,771,275         4,588,057         3,709,795         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 142,209            111,261            138,927            174,784            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (25,764)             (18,242)             (24,439)             (17,869)             

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 116,445            93,019              114,488            156,915            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 9 (21,384)             (20,220)             (14,174)             (9,576)               

กําไรสําหรับงวด 95,061              72,799              100,314            147,339            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื:

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ -                    481,602            -                    481,602            

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                    (96,320)             -                    (96,320)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสําหรับงวด -                    385,282            -                    385,282            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 95,061              458,081            100,314            532,621            

กําไรต่อหุ้น 10

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน

   กาํไรสาํหรับงวด 0.14                  0.11                  0.15                  0.22                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 116,445            93,019              114,488            156,915            

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสด

   รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 64,576              60,940              59,699              55,930              

หนีสูญ 455                   8,420                455                   4,797                

   ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 2,862                (8,895)               1,460                (4,933)               

   ปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (1,970)               15,983              (1,970)               15,983              

   โอนกลบัค่าเผอืการดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ -                        (5,279)               -                        (5,279)               

   ขาดทุนจากการจาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 262                   169                   286                   169                   

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,194                1,591                2,873                1,287                

ค่าเช่ารอตดับญัชี 291                   -                        291                   -                        

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 214                   249                   214                   249                   

   เงินปันผลรับ -                        -                        (37,015)             (116,415)           

   ดอกเบียรับ (831)                  (1,062)               (580)                  (812)                  

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 24,736              16,792              23,567              16,792              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 210,234            181,927            163,768            124,683            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลกูหนีการคา้และลูกหนีอืน (278,407)           (231,139)           (143,372)           (190,266)           

   สินคา้คงเหลือ (219,521)           (202,765)           (180,555)           (211,114)           

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 11,649              88,742              425                   98,022              

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 3,849                (10,678)             11,677              (10,478)             

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 103,055            750                   94,117              (7,456)               

   หนีสินหมุนเวยีนอนื 1,992                (7,427)               (3,657)               (8,118)               

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (167,149)           (180,590)           (57,597)             (204,727)           

   จ่ายดอกเบีย (25,505)             (15,366)             (24,336)             (15,366)             

   จ่ายภาษีเงินได้ (50,022)             (33,423)             (38,661)             (25,440)             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดําเนินงาน (242,676)           (229,379)           (120,594)           (245,533)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2561



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ซืออาคารและอุปกรณ์ (28,884)             (56,674)             (28,216)             (56,579)             

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,512)               (2,055)               (1,512)               (2,055)               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมขึน -                        -                        -                        (99,000)             

ดอกเบียรับ 830                   1,062                579                   812                   

เงินปันผลรับ -                        -                        -                        98,940              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 47                     -                        24                     -                        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (29,519)             (57,667)             (29,125)             (57,882)             

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขึน 486,770            991,142            414,314            991,142            

จ่ายเงินปันผล (257,399)           (653,465)           (257,393)           (653,400)           

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 229,371            337,677            156,921            337,742            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (42,824)             50,631              7,202                34,327              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 475,115            445,932            277,419            294,716            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 432,291            496,563            284,621            329,043            

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเตมิ

รายการทีไม่ใช่เงินสด

   ซือและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 5,458                16,187              4,451                15,333              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2561



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)  

องคป์ระกอบอนืของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทุน รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซือคืน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการตีราคาสินทรัพย์ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2560 660,000                     514,845                     1,011                         67,000                       1,314,127                  -                                       2,556,983                  

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 72,799                       -                                       72,799                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 385,282                           385,282                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 72,799                       385,282                           458,081                     

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 11) -                                 -                                 -                                 -                                 (653,465)                    -                                       (653,465)                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2560 660,000                     514,845                     1,011                         67,000                       733,461                     385,282                           2,361,599                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 660,000                     514,845                     1,011                         67,000                       953,079                     385,282                           2,581,217                  

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 95,061                       -                                       95,061                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                       -                                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 95,061                       -                                       95,061                       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 11) -                                 -                                 -                                 -                                 (257,399)                    -                                       (257,399)                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2561 660,000                     514,845                     1,011                         67,000                       790,741                     385,282                           2,418,879                  

-                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)  

องคป์ระกอบอนืของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทุน รวมส่วนของ

ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซือคืน สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการตีราคาสินทรัพย์ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2560 660,000                     514,845                     1,011                         67,000                       1,015,973                  -                                    2,258,829                  

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 147,339                     -                                    147,339                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 385,282                        385,282                     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 147,339                     385,282                        532,621                     

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 11) -                                 -                                 -                                 -                                 (653,400)                    -                                    (653,400)                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2560 660,000                     514,845                     1,011                         67,000                       509,912                     385,282                        2,138,050                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 660,000                     514,845                     1,011                         67,000                       688,255                     385,282                        2,316,393                  

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 100,314                     -                                    100,314                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                    -                                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 100,314                     -                                    100,314                     

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 11) -                                 -                                 -                                 -                                 (257,393)                    -                                    (257,393)                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2561 660,000                     514,845                     1,011                         67,000                       531,176                     385,282                        2,159,314                  

-                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มถุินายน 2561 

1. ข้อมูลทวัไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการใน                           

งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น และ                            

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือใหข้อ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด ดงันนั

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้

ขอ้มูลทีนาํเสนอซาํซอ้นกบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และ

ไดจ้ัดทาํขึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 โดยไม่มี                                   

การเปลียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเริมมผีลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบับ ซึงมีผลบังคับใช้สําหรับ                                            

งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวนัที 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน                            

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบาย                            

ให้ชัดเจนเกียวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงาน                        

ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ย 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรือง 

รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกับลูกค้า ซึงมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน

หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งันี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที 15 เรือง รายได้จากสัญญาทีทํากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 เรือง สัญญา

ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 18 เรือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีทีเกียวขอ้ง กิจการ

ตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีกบัสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาทีอยู่

ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอืน มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขนัตอนสําหรับ

การรับรู้รายไดที้เกิดขึนจากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงินทีสะทอ้นถึง

สิงตอบแทนทีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลียนสินคา้หรือบริการทีไดส่้งมอบให้แก่

ลูกคา้ และกาํหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ทีเกียวขอ้งทงัหมด

ในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขนัตอน  

 ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงิน

ในปีทีเริมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.4 นโยบายการบญัชีทีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเกยีวข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษทัย่อยและ

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 378.0 817.3 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 

ซือสินคา้ - - 9.9 - ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 

รายไดค่้าเช่า - - 0.2 0.1 ราคาตามสัญญา  

รายไดค่้าบริการ - - 0.3 0.2 ราคาตามสัญญา 

ค่านายหนา้จ่าย - - - 16.0 ราคาตามสัญญา  

ค่าขนส่ง - - 33.2 28.5 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 

เงินปันผลรับ - - 37.0 116.4 ตามทีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั      

ค่าเช่าสาํนกังานและค่าบริการ 1.1 1.1 0.4 - ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่าทีดิน 1.2 1.2 1.2 1.2 ราคาตามสัญญา 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 837.0 1,698.3 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 

ซือสินคา้ - - 10.3 - ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 

รายไดค่้าเช่า - - 0.4 0.3 ราคาตามสัญญา  

รายไดค่้าบริการ - - 0.9 0.4 ราคาตามสัญญา 

ค่านายหนา้จ่าย - - 16.8 33.6 ราคาตามสัญญา  

ค่าขนส่ง - - 67.3 54.3 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 

เงินปันผลรับ - - 37.0 116.4 ตามทีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั      

ค่าเช่าสาํนกังานและค่าบริการ 2.2 2.2 0.4 - ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่าทีดิน 2.4 2.4 2.4 2.4 ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560                               

มีรายละเอียดดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

ลูกหนีการค้า - กจิการทีเกยีวข้องกนั (หมายเหตุ 3)     

บริษทั ทาโมเสะ เทรดดิง จาํกดั - - 161,506 289,335 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 161,506 289,335 

ลูกหนีอนื - กจิการทีเกยีวข้องกัน (หมายเหตุ 3)     

บริษทั ทาโมเสะ เทรดดิง จาํกดั - - 2,573 4,506 

บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จาํกดั - - 63 - 

รวมลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 2,636 4,506 

เงนิปันผลค้างรับจากบริษทัย่อย     

บริษทั ทาโมเสะ เทรดดิง จาํกดั - - 20,000 - 

บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จาํกดั - - 17,015 - 

รวมเงินปันผลคา้งรบัจากบริษทัยอ่ย  - - 37,015 - 

เจ้าหนีการค้า - กจิการทีเกยีวข้องกัน (หมายเหตุ 7)     

บริษทั ทาโมเสะ เทรดดิง จาํกดั - - 10,002 - 

รวมหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - 10,002 - 

เจ้าหนีอนื - กจิการทีเกยีวข้องกนั (หมายเหตุ 7)     

บริษทั ทาโมเสะ เทรดดิง จาํกดั - - 3,844 9,317 

บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จาํกดั - - 6,414 3,595 

รวมเจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั  - - 10,258 12,912 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานทีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด                           

วนัที 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชนร์ะยะสัน 10,682 11,760 21,338 23,485 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 272 259 544 519 

รวม 10,954 12,019 21,882 24,004 
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ภาระคาํประกนักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคาํประกนัใหก้บักิจการทีเกียวขอ้งกนัตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 12.3 

3. ลกูหนกีารค้าและลูกหนีอนื 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม

2560 

ลกูหนีการคา้ - กิจการทเีกียวขอ้งกนั     

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทถีึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 161,494 212,039 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน - - 12 77,296 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ2) - - 161,506 289,335 

ลกูหนีการคา้ - กิจการทไีม่เกียวขอ้งกนั     

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทถีึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 964,965 682,145 626,887 333,596 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน 215,486 225,399 97,401 117,952 

 3 - 6 เดือน 11,845 9,368 5,650 5,038 

 6 - 12 เดือน 5,346 2,040 1,899 1,939 

 มากกว่า 12 เดือน 7,727 7,803 5,521 5,556 

รวม 1,205,369 926,755 737,358 464,081 

หกั: ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (11,061) (8,199) (7,246) (5,787) 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,194,308 918,556 730,112 458,294 

รวมลกูหนีการคา้ - สุทธิ 1,194,308 918,556 891,618 747,629 

ลกูหนีอนื     

ลกูหนีอนื - กิจการทเีกียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 2,636 4,506 

รวมลูกหนีอนื - - 2,636 4,506 

รวมลูกหนีการคา้และลกูหนีอืน - สุทธิ 1,194,308 918,556 894,254 752,135 
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4. สินค้าคงเหลือ 

 การเปลียนแปลงของรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะได้รับสําหรับ                       

งวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 9,183 

หกั: บนัทึกลดลงระหวา่งงวด (1,970) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี30 มถุินายน 2561 7,213 

5. ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

 การเปลียนแปลงของบัญชีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561                               

สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยซึ์งแสดง

มูลค่าตามราคา                          

ทีตีใหม่-ทีดิน 

สินทรัพยซึ์งแสดง

มูลค่าตามราคาทุน 

สินทรัพยซึ์งแสดง

มูลค่าตามราคา                          

ทีตีใหม-่ทีดิน 

สินทรัพยซึ์งแสดง

มูลค่าตามราคาทุน 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2561 741,462 1,184,158 741,462 1,128,917 

ซือเพมิระหว่างงวด - 34,342 - 32,667 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่า

สุทธิตามบญัชี ณ วนัทีจาํหน่าย/                            

ตดัจาํหน่าย - (309) - (309) 

โอนออกระหว่างงวด - (7,527) - (7,527) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด - (61,610) - (56,741) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 มถุินายน 2561 741,462 1,149,054 741,462 1,097,007 
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6. เงนิกู้ยมืระยะสันจากสถาบันการเงนิ 

         (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบยี งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 30 มิถนุายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถนุายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินกูย้ืมระยะสนัจาก

สถาบนัการเงิน 2.22 - 2.45 2,307,648 1,722,504 2,180,061 1,667,373 

ทรัสตรี์ซีท 2.60 - 3.95 76,314 173,886 76,314 173,886 

  2,383,962 1,896,390 2,256,375 1,841,259 

 ภายใตส้ญัญาวงเงินสินเชือกบัธนาคาร บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุ

ไวใ้นสัญญา ไดแ้ก่ การดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามสัญญา และบริษทัฯจะไม่

นาํสินทรัพยข์องบริษทัฯไปจาํหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพนัใดๆ เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบจาก

ธนาคาร  

7. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ2) - - 10,002 - 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 163,031 38,066 115,216 11,034 

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั (หมายเหต ุ ) - - 10,258 12,912 

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 52,569 49,138 47,433 45,830 

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 38,055 58,633 29,335 44,595 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 253,655 145,837 212,244 114,371 

8. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 33,169 26,053 

บวก: รับรู้เพิมระหว่างงวด 3,194 2,873 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มถุินายน 2561 36,363 28,926 
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9. ภาษเีงนิได้ 

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 1,772 (6,947) (1,433) (11,817) 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (111) (1,024) (111) (1,003) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว (848) 172 (567) 164 

ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงนิได้ทีแสดงอยู่ใน                              

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 813 (7,799) (2,111) (12,656) 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 22,090 20,768 14,536 10,835 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (111) (1,024) (111) (1,003) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว (595) 476 (251) (256) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 21,384 20,220 14,174 9,576 

10. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกอยู่ในระหวา่งงวด 
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11. เงนิปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท/หุ้น) 

เงินปันผลประจาํปี 2559 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น                     

เมือวนัที 21 เมษายน 2560 653.4 0.99 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2560  653.4 0.99 

    

เงินปันผลประจาํปี 2560 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น                     

เมือวนัที 27 เมษายน 2561 257.4 0.39 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2561  257.4 0.39 

12. ภาระผูกพนัและหนีสินทอีาจเกดิขึน 

12.1 ภาระผูกพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิต 

 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผู ้ขายในต่างประเทศเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 2.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2560: 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

12.2 ภาระผูกพนัเกยีวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัการเช่าทีดิน สํานกังานและยานพาหนะ

กบักิจการทีเกียวขอ้งกนัและบริษทัอืน อายขุองสญัญามีระยะเวลาตงัแต่ 3 ถึง 13 ปี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตทงัสินภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานทีบอกเลิก

ไม่ไดด้งันี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 กิจการทีเกียวขอ้งกนั กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 9.6 9.4 2.5 3.4 

มากกวา่ 1 ปีแตไ่ม่เกิน 5 ปี 22.5 24.4 2.2 1.7 

มากกวา่ 5 ปี 23.3 26.2 - - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กิจการทีเกียวขอ้งกนั กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

 30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน 

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 9.6 5.1 0.8 2.3 

มากกวา่ 1 ปีแตไ่ม่เกิน 5 ปี 22.5 21.9 - - 

มากกวา่ 5 ปี 23.3 26.0 - - 

12.3 การคําประกนั 

(1) ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯมีหนงัสือคาํประกนัซึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่

เป็นจาํนวน 16 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 16 ลา้นบาท) ซึงเกียวเนืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบัติ

บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซึงประกอบดว้ยหนงัสือคาํประกนัเพือคาํประกนัดงัต่อไปนี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

คาํประกนัการใชไ้ฟฟ้า 15 15 

คาํประกนัในการเป็นผูน้าํเขา้/ผูส่้งออกระดบัมาตรฐานเออีโอ 

ใหก้บักรมศลุกากร 1 1 

(2) บริษัทฯคําประกันวงเงินบัตรเครดิตให้กับบริษัทย่อยแห่งหนึงเป็นจํานวนเงิน 1 ล้านบาท                             

(31 ธนัวาคม 2560: 1 ลา้นบาท) 

(3) บ ริษัท ฯคําประ กัน วงเงิน สิ น เชื อ ให้ กับ บริษัท ย่อ ยแ ห่ งห นึ งเป็ น จําน วน เงิน  6 ล้าน บ าท                        

(31 ธนัวาคม 2560: 6 ลา้นบาท) 

13. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานทีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิตและ

จาํหน่ายท่อเหล็กสาํหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและดาํเนินธุรกิจหลกัในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย

บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึง                                    

วดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดังนัน 

รายได้ ก ําไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ังหมดทีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงาน                                    

ตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  
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14. ความเสียงจากอตัราแลกเปลยีน 

 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละ

หนีสินทางการเงินทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศทีจะครบกาํหนดภายใน 1 ปี ซึงไม่ได้มีการทาํสัญญา

ป้องกนัความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน ดงันี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนีสินทางการเงิน อตัราแลกเปลียนเฉลีย 

 

30 มิถนุายน

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

30 มิถุนายน                     

2561 

31 ธนัวาคม 

2560 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.83 0.26 1.46 3.69 33.0862 32.5987 

ยโูร - -  0.77 1.38 38.3407 38.8704 

 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษทัย่อยไม่มียอดคงเหลือของสัญญา                             

ซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

15. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเมือวนัที 8 สิงหาคม 2561 


