
 

 

บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2561 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)                             
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม                                            
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนและ          
กระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ 
บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน)โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค                               
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนด
นั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้      
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                  
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้                      
ไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงได้รวมวธีิกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขาย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้เป็นรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัมำกรำยกำรหน่ึงของกลุ่มบริษทั เน่ืองจำกเป็นรำยกำรท่ีส่งผล
กระทบต่อก ำไรขำดทุนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัโดยตรง ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีลูกคำ้จ ำนวนมำกรำยในหลำย
กลุ่มธุรกิจและหลำยประเภทของกลุ่มลูกคำ้ ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมสนใจเป็นพิเศษในกำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดจ้ำก
กำรขำยโดยเฉพำะเร่ืองงวดเวลำกำรรับรู้รำยได ้

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยกำร
สอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจ และเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมภำยในส ำคญัท่ีถูก
ออกแบบไว ้นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดสุ่้มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีและรำยกำรขำย
ท่ีเกิดข้ึนในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี สอบทำนใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำ
บญัชี และวเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดจ้ำกกำรขำย 

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

กำรประมำณกำรมูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บของสินคำ้คงเหลือ ตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ขอ้ 9 จ ำเป็นตอ้งอำศยัดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร ประกอบกบัสินคำ้คงเหลือหลกัของกลุ่มบริษทัคือ เหล็กแผน่รีด
ร้อนชนิดมว้น และท่อเหล็ก ซ่ึงมีควำมผนัผวนของตน้ทุนวตัถุดิบตำมรำคำตลำด ดงันั้นอำจท ำให้เกิดควำมเส่ียง
เก่ียวกบัมูลค่ำของค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ  

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินวธีิกำรและท ำควำมเขำ้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ
รวมถึงสอบทำนควำมสม ่ำเสมอของกำรใชเ้กณฑด์งักล่ำว พร้อมทั้งวิเครำะห์เปรียบเทียบอตัรำก ำไรขั้นตน้ และ
วเิครำะห์เปรียบเทียบจ ำนวนเงินสุทธิท่ีกิจกำรไดรั้บจำกกำรขำยภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงินและแนวโนม้รำคำ
ตลำดเหล็กภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงินกบัรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือ 
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ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให้                          
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืน 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้น                        
มีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน                                  
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระสำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด  

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้ 

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถ                                  
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำก                                      
กำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง                    
แต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                   
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่วำ่จะ
เกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียง
เหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่
ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน 

 ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบ                          
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ                                             
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

 สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และ
สรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว ้                                         
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำน                                   
กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้
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 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

 รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ                                       
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อกำรก ำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว                                    
ต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบ                                    
กำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืน
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุด                                   
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ี
ไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ                                             
หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะ
กำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ี                      
ผูมี้ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

วธู ขยนักำรนำว ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5423 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั  
กรุงเทพฯ: 22 กุมภำพนัธ์ 2562 



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 379,003,686      475,114,537        255,593,868        277,418,728        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 1,025,854,950   918,555,805        674,221,484        752,134,603        
สินคา้คงเหลือ 9 1,501,568,491   1,456,413,550     1,434,772,591     1,404,169,864     
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 100,601,642      13,331,544          94,202,619          620,744               
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 17,401,607        9,694,077            893,406               9,616,973            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,906,734          18,381,679          5,220,880            17,148,859          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,030,337,110   2,891,491,192     2,464,904,848     2,461,109,771     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 -                         -                           110,996,100        110,996,100        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,852,585,920   1,925,620,282     1,805,243,707     1,870,378,697     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 28,112,596        24,679,323          28,099,737          24,658,448          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 3,076,810          1,905,525            -                           -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 645,384             848,650               63,550                 370,573               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,884,420,710   1,953,053,780     1,944,403,094     2,006,403,818     

รวมสินทรัพย์ 4,914,757,820   4,844,544,972     4,409,307,942     4,467,513,589     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 2,192,583,545   1,896,390,304     2,029,177,542     1,841,259,449     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 115,458,789      145,836,591        80,003,527          114,370,898        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,055,501          46,667,310          -                           37,041,072          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 32,945,399        19,634,952          16,214,569          10,766,288          

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,346,043,234   2,108,529,157     2,125,395,638     2,003,437,707     

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 114,657,560      119,554,872        114,657,560        119,554,872        
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 15 31,050,269        33,168,569          28,494,376          26,052,905          
ค่าเช่ารอตดับญัชี 2,530,992          2,075,550            2,530,992            2,075,550            

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 148,238,821      154,798,991        145,682,928        147,683,327        

รวมหนีสิ้น 2,494,282,055   2,263,328,148     2,271,078,566     2,151,121,034     

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 660,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 660,000,000      660,000,000        660,000,000        660,000,000        
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 660,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 660,000,000      660,000,000        660,000,000        660,000,000        
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 514,845,000      514,845,000        514,845,000        514,845,000        
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทนุซ้ือคืน 1,010,911          1,010,911            1,010,911            1,010,911            
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 16 67,000,000        67,000,000          67,000,000          67,000,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 792,337,965      953,079,024        510,091,576        688,254,755        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 385,281,889      385,281,889        385,281,889        385,281,889        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,420,475,765   2,581,216,824     2,138,229,376     2,316,392,555     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,914,757,820   4,844,544,972     4,409,307,942     4,467,513,589     
-                         -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 6 9,694,615,605    8,034,296,934    8,904,280,896    7,695,491,668    

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 7,465,488            7,720,415            7,470,445            7,708,772            

เงินปันผลรับ 10 -                           -                           37,014,774          116,415,356        

รายไดอ่ื้น 240,608,176        173,698,061        230,938,461        167,640,409        

รวมรำยได้ 9,942,689,269    8,215,715,410    9,179,704,576    7,987,256,205    

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขายและบริการ 9,279,390,706    7,365,094,654    8,576,224,805    7,108,384,881    

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 180,621,123        157,045,682        188,287,875        202,987,435        

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 309,081,443        289,074,254        269,773,061        259,510,233        

รวมค่ำใช้จ่ำย 9,769,093,272    7,811,214,590    9,034,285,741    7,570,882,549    

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและ

   ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 173,595,997        404,500,820        145,418,835        416,373,656        

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (55,047,872)        (40,936,159)        (51,398,586)        (39,675,763)        

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 118,548,125        363,564,661        94,020,249          376,697,893        

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (24,552,837)        (71,147,580)        (13,404,622)        (51,015,814)        

ก ำไรส ำหรับปี 93,995,288          292,417,081        80,615,627          325,682,079        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 19 -                           481,602,361        -                           481,602,361        

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 15 3,327,812            -                           (1,731,795)          -                           

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 18 (665,563)             (96,320,472)        346,359               (96,320,472)        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี 2,662,249            385,281,889        (1,385,436)          385,281,889        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 96,657,537          677,698,970        79,230,191          710,963,968        

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน

   ก  าไรส าหรับปี 20 0.14                     0.44                     0.12                     0.49                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 118,548,125        363,564,661        94,020,249          376,697,893        

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 131,423,984        122,919,303        121,827,806        113,003,656        

   หน้ีสูญ 495,445               8,433,793            455,387               4,811,110            

   คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 14,904,468          (8,138,568)          5,128,964            (4,450,982)          

   ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 18,083,214          4,353,649            17,442,522          4,353,649            

   โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินจ่ายล่วงหน้าคา่วตัถุดิบ -                           (7,133,220)          -                           (7,133,220)          

   ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 272,968               179,469               296,253               179,461               

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,413,812            3,181,870            2,770,676            2,574,375            

   คา่เช่ารอตดับญัชี 455,443               2,075,550            455,443               2,075,550            

   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (16,142)               (1,793,559)          (16,142)               (1,789,505)          

   เงินปันผลรับ -                           -                           (37,014,774)        (116,415,356)      

   ดอกเบ้ียรับ (1,478,513)          (1,847,010)          (1,067,038)          (1,326,160)          

   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 53,015,961          38,119,587          49,649,632          37,597,591          

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 339,118,765        523,915,525        253,948,978        410,178,062        

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (122,699,058)      (312,984,889)      72,328,768          (231,956,327)      

   สินคา้คงเหลือ (63,238,155)        (311,726,526)      (48,045,249)        (288,228,587)      

   เงินจ่ายล่วงหน้าคา่วตัถุดิบ (87,270,098)        86,544,536          (93,581,875)        99,255,336          

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,903,485            (17,947,184)        21,891,372          (18,037,898)        

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (35,549,586)        (50,542,045)        (39,309,616)        (75,273,141)        

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,310,447          (2,737,420)          5,448,281            (8,829,906)          

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,204,300)          -                           (2,061,000)          -                           

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 47,371,500          (85,478,003)        170,619,659        (112,892,461)      

   จ่ายดอกเบ้ีย (53,221,815)        (36,096,152)        (50,076,525)        (35,574,156)        

   จ่ายภาษีเงินได้ (73,829,135)        (53,084,549)        (55,926,976)        (36,743,987)        

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (79,679,450)        (174,658,704)      64,616,158          (185,210,604)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (54,689,826)        (171,776,824)      (53,009,458)        (169,533,815)      

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,076,956)          (4,569,073)          (2,076,955)          (4,569,073)          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                           -                           -                           (99,000,000)        

เงินปันผลรับ -                           -                           37,014,774          116,415,356        

ดอกเบ้ียรับ 1,476,038            1,845,753            1,064,564            1,324,903            

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 48,556                 -                           25,192                 -                           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (55,242,188)        (174,500,144)      (16,981,883)        (155,362,629)      

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 296,209,383        1,031,806,346    187,934,235        976,675,491        

จ่ายเงินปันผล (257,398,596)      (653,464,644)      (257,393,370)      (653,400,000)      

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ 38,810,787          378,341,702        (69,459,135)        323,275,491        

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (96,110,851)        29,182,854          (21,824,860)        (17,297,742)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 475,114,537        445,931,683        277,418,728        294,716,470        

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 379,003,686        475,114,537        255,593,868        277,418,728        

-                           -                           -                           -                           

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

ซ้ือและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 5,377,638            14,734,217          5,369,138            14,607,007          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)  

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทุน รวมส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั ทุนซ้ือคืน ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการตีราคาสินทรัพย์ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 660,000,000              514,845,000              1,010,911                  67,000,000                1,314,126,587           -                                       2,556,982,498           

ก าไรส าหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 292,417,081              -                                       292,417,081              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 385,281,889                    385,281,889              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 292,417,081              385,281,889                    677,698,970              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                                 -                                 -                                 -                                 (653,464,644)            -                                       (653,464,644)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 660,000,000              514,845,000              1,010,911                  67,000,000                953,079,024              385,281,889                    2,581,216,824           

-                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 660,000,000              514,845,000              1,010,911                  67,000,000                953,079,024              385,281,889                    2,581,216,824           

ก าไรส าหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 93,995,288                -                                       93,995,288                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 2,662,249                  -                                       2,662,249                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 96,657,537                -                                       96,657,537                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                                 -                                 -                                 -                                 (257,398,596)            -                                       (257,398,596)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 660,000,000              514,845,000              1,010,911                  67,000,000                792,337,965              385,281,889                    2,420,475,765           

-                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม

ก าไรสะสม



บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)  

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนเกินมูลคา่หุ้น จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทุน รวมส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั ทุนซ้ือคืน ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการตีราคาสินทรัพย์ ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 660,000,000              514,845,000              1,010,911                  67,000,000                1,015,972,676           -                                    2,258,828,587           

ก าไรส าหรับปี -                                -                                -                                -                                325,682,079              -                                    325,682,079              

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                385,281,889                 385,281,889              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                                -                                -                                -                                325,682,079              385,281,889                 710,963,968              

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                                -                                -                                -                                (653,400,000)            -                                    (653,400,000)            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 660,000,000              514,845,000              1,010,911                  67,000,000                688,254,755              385,281,889                 2,316,392,555           

-                                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 660,000,000              514,845,000              1,010,911                  67,000,000                688,254,755              385,281,889                 2,316,392,555           

ก าไรส าหรับปี -                                -                                -                                -                                80,615,627                -                                    80,615,627                

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                -                                -                                -                                (1,385,436)                -                                    (1,385,436)                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                                -                                -                                -                                79,230,191                -                                    79,230,191                

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                                -                                -                                -                                (257,393,370)            -                                    (257,393,370)            

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 660,000,000              514,845,000              1,010,911                  67,000,000                510,091,576              385,281,889                 2,138,229,376           

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม



1 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย
โดยมีบริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ กำรผลิตและจ ำหน่ำยท่อเหล็กส ำหรับอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง ท่ีอยู่ตำมท่ี                       
จดทะเบียนของบริษทัฯ อยูท่ี่ 298, 298/2 ซอยกลบัเจริญ ถนนสุขสวสัด์ิ ต ำบลปำกคลองบำงปลำกด อ ำเภอ
พระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี                                
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน 
ประเทศ 

อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุน้ 

   2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์หลก็ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั กำรขนส่งสินคำ้ ไทย 99.97 99.97 

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้
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ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจ                        
ในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำก                    
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมี
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลใน                          
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2562 

สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำง
บญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวส่วน
ใหญ่จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำ
ท่ีอยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับ
กำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคำ้ และ
ก ำหนดใหกิ้จกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เทจ็จริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำ
ตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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ค.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มี
รอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลังวนัที่ 1 มกรำคม 2563 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำ
ให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบั
ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส ำคญั
ของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดย
ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน  
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 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร
เบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะ
สูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี  

4.4 สินค้ำคงเหลอื 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและวตัถุดิบแปลงสภำพแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิถีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) หรือมูลค่ำ
สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนดงักล่ำววดัมูลค่ำตำมวิธีตน้ทุนมำตรฐำนซ่ึงใกลเ้คียงกบั
ตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำน และค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

 บริษทัฯแสดงมูลค่ำวตัถุดิบ และวสัดุโรงงำนตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน 

4.6 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำท่ีตีใหม่ อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของท่ีดินในรำคำทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์ำ หลงัจำกนั้นบริษทัฯจดัให้มีกำร
ประเมินรำคำท่ีดินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่ำวในรำคำท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯจดั
ให้มีกำรประเมินรำคำสินทรัพยด์งักล่ำวเป็นคร้ังครำวเพื่อมิให้รำคำตำมบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนแตกต่ำงจำกมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญั 
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 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่ำงซ่ึงเกิดจำกกำรตีรำคำสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

- บริษทัฯบนัทึกรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรตีรำคำใหม่ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
และรับรู้จ ำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์” ในส่วนของผู ้ถือหุ้น                                    
อย่ำงไรก็ตำม หำกสินทรัพยน์ั้นเคยมีกำรตีรำคำลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้รำคำท่ีลดลงในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจำกกำรตีรำคำใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรำยไดไ้ม่เกินจ ำนวนท่ีเคยลดลง
ซ่ึงรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยปีก่อนแลว้ 

- บริษทัฯรับรู้รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
อยำ่งไรก็ตำม หำกสินทรัพยน์ั้นเคยมีกำรตีรำคำเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคำ้งของบญัชี “ส่วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนท่ีลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่จะถูกรับรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจ ำนวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย”์ 

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

  ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  5 - 20 ปี 
  อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  3 - 20 ปี 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน  2 - 31 ปี 
  อุปกรณ์ส ำนกังำน  3 - 10 ปี 
  ยำนพำหนะ  3 - 25 ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำ
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำร
สินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.7 ต้นทุนกำรกู้ยมื 

 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 
ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอยำ่งมีระบบตลอด
อำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและ
วธีิกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

      อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 

  คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 3 - 10 ปี 

4.9 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ                         
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั 
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.10 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน ส ำนักงำนและยำนพำหนะท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่
ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.11 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ  วนัท่ีเกิดรำยกำร
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
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4.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจ
ดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหัก
ตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือ
เกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำน
จ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ำยสมทบกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
ส ำหรับพนกังำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนโดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method)โดยผู ้เช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำร
ประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงั
ออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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4.14 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยำกรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนั
นั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.15 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษี
ของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้ ง                       
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำง
ภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำวหำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ                               
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมด
หรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษี                           
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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4.16 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดั
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
ประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้
ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำร
ระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน                  
ท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมี
ดงัน้ี 

 ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร
ผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต และอำยุ
ของหน้ีท่ีคงคำ้ง เป็นตน้ 
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 กำรปรับลดสินค้ำคงเหลอืเป็นมูลค่ำสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 ในกำรประมำณกำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้ำคงเหลือ โดยจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกสินค้ำคงเหลือ
พิจำรณำจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำขำยหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนภำยหลงั
วนัท่ีในงบกำรเงิน 

ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 บริษทัฯแสดงมูลค่ำของท่ีดินด้วยรำคำท่ีตีใหม่ ซ่ึงรำคำท่ีตีใหม่น้ีได้ประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ                   
โดยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด ซ่ึงกำรประเมินมูลค่ำดงักล่ำวตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนและกำรประมำณกำร
บำงประกำรตำมท่ีอธิบำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 11 

 นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกันภัย ซ่ึงต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้ น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรข้ึน
เงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่ำนั้นซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2561 2560 2561 2560  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ขำยสินคำ้ - - 1,729 3,622 รำคำเทียบเคียงกบัรำคำตลำด 
ซ้ือสินคำ้ - - 64 - รำคำเทียบเคียงกบัรำคำตลำด 
รำยไดค้่ำเช่ำ - - 1 1 รำคำตำมสญัญำ  
รำยไดค้่ำบริกำร - - 1 1 รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำนำยหนำ้จ่ำย - - 17 69 รำคำตำมสญัญำ  
ค่ำขนส่ง - - 135 112 รำคำเทียบเคียงกบัรำคำตลำด 
เงินปันผลรับ - - 37 116 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 

รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่ำเช่ำส ำนกังำนและค่ำบริกำร 4 4 2 - รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำเช่ำท่ีดิน 5 5 5 5 รำคำตำมสญัญำ 

 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     
บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั - - 185,345 289,335 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 185,345 289,335 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     
บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั - - 1,430 4,506 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,430 4,506 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 14)     
บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั - - 2,248 - 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 2,248 - 

เจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 14)     
บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั - - 2,609 9,317 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั - - 3,688 3,595 

รวมเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 6,297 12,912 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 33,841 42,866 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,090 1,037 

รวม 34,931 43,903 

ภำระค ้ำประกนักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทฯมีภำระจำกกำรค ้ ำประกันให้กับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันตำมท่ีกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบ                    
งบกำรเงินขอ้ 24.3 

7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 293 337 165 165 
เงินฝำกธนำคำร 378,711 474,778 255,429 277,254 
รวม 379,004 475,115 255,594 277,419 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.38 - 1.30 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.38 
ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - - 155,706 212,039 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน - - 29,472 77,296 
 3 - 6 เดือน - - 155 - 
 6 - 12 เดือน - - 12 - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - - 185,345 289,335 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 723,986 682,145 362,917 333,596 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 263,226 225,399 113,437 117,952 
 3 - 6 เดือน 20,783 9,368 1,780 5,038 
 6 - 12 เดือน 29,231 2,040 13,785 1,939 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 11,732 7,803 6,443 5,556 
รวม 1,048,958 926,755 498,362 464,081 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (23,103) (8,199) (10,916) (5,787) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,025,855 918,556 487,446 458,294 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 1,025,855 918,556 672,791 747,629 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - - 1,430 4,506 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - - 1,430 4,506 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,025,855 918,556 674,221 752,135 
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9. สินค้ำคงเหลอื 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 922,726 821,507 (25,422) (6,730) 897,304 814,777 
วตัถุดิบแปลงสภำพ 157,443 114,415 - - 157,443 114,415 
วตัถุดิบ 419,698 505,054 (1,844) (2,453) 417,854 502,601 
วสัดุโรงงำนและอ่ืนๆ 28,967 24,621 - - 28,967 24,621 
รวม 1,528,834 1,465,597 (27,266) (9,183) 1,501,568 1,456,414 

  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 858,938 769,263 (24,887) (6,730) 834,051 762,533 
วตัถุดิบแปลงสภำพ 157,443 114,415 - - 157,443 114,415 
วตัถุดิบ 416,050 505,054 (1,738) (2,453) 414,312 502,601 
วสัดุโรงงำนและอ่ืนๆ 28,967 24,621 - - 28,967 24,621 
รวม 1,461,398 1,413,353 (26,625) (9,183) 1,434,773 1,404,170 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำ
สุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจ ำนวน 18.1 ลำ้นบำท (2560: 4.4 ลำ้นบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2561: 17.4 ลำ้น
บำท 2560: 4.4 ลำ้นบำท)โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย  

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ

รับระหวำ่งปี 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 99,999 99,999 20,000 98,940 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั 9,200 9,200 99.97 99.97 10,997 10,997 17,015 17,475 
รวม     110,996 110,996 37,015 116,415 
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11. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 สินทรัพยท่ี์
แสดงมูลค่ำ
ตำมรำคำท่ี    
ตีใหม ่ สินทรัพยท่ี์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน  

 

ท่ีดิน 

ส่วน
ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อำคำรและ              
ส่วน

ปรับปรุง
อำคำร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์
โรงงำน 

อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน / รำคำที่ตีใหม่         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 252,260 11,790 772,423 1,374,648 84,840 176,453 45,205 2,717,619 
ซ้ือเพ่ิม 7,600 - - 5,369 4,660 555 168,327 186,511 
ตีรำคำ 481,602 - - - - - - 481,602 
โอนเขำ้ (ออก)  - 2,892 2,589 117,350 1,400 2,552 (126,783) - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (648) (457) (28) - (1,133) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 741,462 14,682 775,012 1,496,719 90,443 179,532 86,749 3,384,599 
ซ้ือเพ่ิม - - - 3,772 3,214 42 53,039 60,067 
โอนเขำ้ (ออก)  - - 8,797 90,933 123 - (99,853) - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (7,527) (7,527) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (312) (856) (1,975) - - (3,143) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 741,462 14,682 783,497 1,590,568 91,805 179,574 32,408 3,433,996 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 - 3,427 349,192 824,424 73,138 91,991 - 1,342,172 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 781 37,114 62,041 6,631 11,194 - 117,761 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (503) (447) (4) - (954) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - 4,208 386,306 885,962 79,322 103,181 - 1,458,979 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 956 37,572 70,051 5,954 10,719 - 125,252 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (46) (801) (1,974) - - (2,821) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - 5,164 423,832 955,212 83,302 113,900 - 1,581,410 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 741,462 10,474 388,706 610,757 11,121 76,351 86,749 1,925,620 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 741,462 9,518 359,665 635,356 8,503 65,674 32,408 1,852,586 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         

2560 (จ  ำนวน 89.33 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย และบริหำร) 117,761 

2561 (จ  ำนวน 97.69 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย และบริหำร) 125,253 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 สินทรัพยท่ี์
แสดงมูลค่ำ
ตำมรำคำท่ี    
ตีใหม ่ สินทรัพยท่ี์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน  

 

ท่ีดิน 

ส่วน
ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อำคำรและ              
ส่วน

ปรับปรุง
อำคำร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์
โรงงำน 

อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน / รำคำที่ตีใหม่         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 252,260 11,790 770,222 1,374,648 73,729 45,794 45,206 2,573,649 
ซ้ือเพ่ิม 7,600 - - 5,369 3,746 21 167,404 184,140 
ตีรำคำ 481,602 - - - - - - 481,602 
โอนเขำ้ (ออก) - 2,892 2,589 117,350 478 2,552 (125,861) - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (648) (382) (28) - (1,058) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 741,462 14,682 772,811 1,496,719 77,571 48,339 86,749 3,238,333 
ซ้ือเพ่ิม - - - 3,772 2,600 42 51,964 58,378 
โอนเขำ้ (ออก) - - 7,722 90,933 123 - (98,778) - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (7,527) (7,527) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (312) (856) (1,358) - - (2,526) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 741,462 14,682 780,221 1,590,568 78,936 48,381 32,408 3,286,658 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 - 3,427 348,745 824,424 62,840 21,543 - 1,260,979 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 781 37,004 62,041 6,132 1,896 - 107,854 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี 
จ  ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (503) (372) (4) - (879) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - 4,208 385,749 885,962 68,600 23,435 - 1,367,954 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 956 37,438 70,051 5,196 2,024 - 115,665 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (46) (801) (1,358) - - (2,205) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - 5,164 423,141 955,212 72,438 25,459 - 1,481,414 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 741,462 10,474 387,062 610,757 8,971 24,904 86,749 1,870,379 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 741,462 9,518 357,080 635,356 6,498 22,922 32,408 1,805,244 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         

2560 (จ  ำนวน 89.33 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและตดัจ ำหน่ำย และบริหำร) 107,854 

2561 (จ  ำนวน 97.69 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและตดัจ ำหน่ำย และบริหำร) 115,665 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้ว                             
แต่ยงัใช้งำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ                       
895 ลำ้นบำท (2560: 500 ลำ้นบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2561: 845 ลำ้นบำท 2560: 460 ลำ้นบำท) 

 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีกำรประเมินรำคำท่ีดินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระในปี 2560 โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด 
(Market Comparison Approach) โดยรำคำท่ีดินวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ระดบัท่ี 3 

ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำรำคำท่ีตีใหม่ สรุปไดด้งัน้ี 

 
งบกำรเงินรวม /  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ผลกระทบต่อรำคำท่ีตีใหม่ 

เม่ืออตัรำตำมขอ้สมมติฐำนเพิ่มข้ึน 
รำคำต่อตำรำงวำ (พนับำท) 7 - 35 มูลค่ำยติุธรรมเพิ่มข้ึน 

 รำยละเอียดของท่ีดินท่ีแสดงตำมรำคำท่ีตีใหม่มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 

รำคำทุนเดิม 259,860 259,860 
ส่วนเพิ่มจำกกำรตีรำคำ 481,602 481,602 
รำคำท่ีตีใหม่ 741,462 741,462 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - รำคำทุน 69,805 60,201 69,398 59,794 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (41,692) (35,522) (41,298) (35,136) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 28,113 24,679 28,100 24,658 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 24,679 25,269 24,658 25,238 
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,077 4,569 2,077 4,569 
โอนจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 7,527 - 7,527 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (6,170) (5,159) (6,162) (5,149) 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 28,113 24,679 28,100 24,658 

13. เงินกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
(หน่วย: พนับำท) 

 อตัรำดอกเบ้ีย   
 (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน 2.24 - 2.49 2.17 - 2.50 2,188,644 1,722,504 2,025,238 1,667,373 
ทรัสตรี์ซีท 3.47 - 3.95 2.65 - 3.10 3,940 173,886 3,940 173,886 

   2,192,584 1,896,390 2,029,178 1,841,259 

 ภำยใตส้ัญญำวงเงินสินเช่ือกบัธนำคำร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำง
ประกำรตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ ไดแ้ก่ กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นใหเ้ป็นไปตำมสัญญำ 
และบริษทัฯจะไม่น ำสินทรัพยข์องบริษทัฯไปจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือก่อภำระผกูพนัใดๆ เวน้แต่ไดรั้บควำม
เห็นชอบจำกธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ ำนวน 3,982 ลำ้นบำท 
(2560: 4,277 ลำ้นบำท) 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 41,687 38,066 6,393 11,034 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - - 2,248 - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - - 6,297 12,912 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 41,971 49,138 40,059 45,830 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 31,801 58,633 25,007 44,595 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 115,459 145,837 80,004 114,371 
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15. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 33,169 29,987 26,053 23,479 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 2,397 2,252 1,972 1,846 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,015 930 799 728 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั                       

คณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ                     

ดำ้นประชำกรศำสตร์ (4,727) - (4,406) - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  2,611 - 2,558 - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (1,211) - 3,579 - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (2,204) - (2,061) - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 31,050 33,169 28,494 26,053 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ                      
เป็นจ ำนวนประมำณ 8.5 ล้ำนบำท  (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 8.5 ล้ำนบำท) (2560: 2.6 ล้ำนบำท                
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 2.6 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯและบริษทัย่อยประมำณ 12 - 17 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 12 ปี) (2560: 16 ปี งบกำรเงิน                     
เฉพำะกิจกำร: 16 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัรำคิดลด 2.80 - 3.17 3.1 2.8 3.1 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 4 - 5 3 - 9 5 3 - 9 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 
   (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 

2.84 - 45.84 0 - 40 3.82 - 45.84 0 - 40 
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 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1 % ลดลง 1 % เพ่ิมข้ึน 1 % ลดลง 1 % 
อตัรำคิดลด (2.3) 2.7 (2.0) 2.3 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 2.5 (2.1) 2.2 (1.9) 

 เพ่ิมข้ึน 20 % ลดลง 20 % เพ่ิมข้ึน 20 % ลดลง 20 % 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (2.7) 3.4 (2.4) 3.0 
     
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพ่ิมข้ึน 1 % ลดลง 1 % เพ่ิมข้ึน 1 % ลดลง 1 % 
อตัรำคิดลด (2.4) 2.8 (1.9) 2.2 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 3.5 (3.0) 2.7 (2.3) 

 เพ่ิมข้ึน 20 % ลดลง 20 % เพ่ิมข้ึน 20 % ลดลง 20 % 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (2.1) 2.6 (1.6) 2.1 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผำ่นร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบั
ใหม่ ซ่ึงกฎหมำยดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่งรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน
ฉบบัใหม่น้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปี
ข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็น
กำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทั
ย่อยมีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มข้ึน 9.2 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 8.6                                     
ลำ้นบำท) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำร
ในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในก ำไรขำดทุนของงวดท่ีกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้
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16. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัฯได้จดัสรร
ส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

17. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เงินเดือนและค่ำแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 387,964 378,286 308,799 296,360 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 131,424 122,919 121,828 113,004 
ค่ำขนส่ง 49,982 37,310 139,006 127,464 
ค่ำนำยหนำ้ 3,396 2,224 19,799 68,920 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 8,357,885 6,880,581 8,276,478 6,880,581 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป (101,219) (128,976) (89,675) (105,478) 

18. ภำษีเงินได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 28,650 69,330 15,363 49,793 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 2,637 (1,024) 2,593 (1,003) 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:     
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (6,734) 2,842 (4,551) 2,226 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 24,553 71,148 13,405 51,016 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไรจำกกำร                           

ตีรำคำท่ีดิน  - (96,320) - (96,320) 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั (ก ำไร) ขำดทุนจำก

กำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   (666) - 346 - 
 (666) (96,320) 346 (96,320) 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 118,548 363,565 94,020 376,698 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 23,710 72,713 18,804 75,340 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 2,637 (1,024) 2,593 (1,003) 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 579 3,969 534 3,150 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (2,314) (4,487) (1,123) (3,188) 
เงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ย - - (7,403) (23,283) 
อ่ืน ๆ (59) (23) - - 

รวม (1,794) (541) (7,992) (23,321) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 24,553 71,148 13,405 51,016 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเช่ำท่ีดิน 507 415 507 415 
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 4,621 1,640 2,183 1,157 
ค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่ำสินคำ้คงเหลือ 5,453 1,837 5,325 1,837 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำวตัถุดิบ 355 355 355 355 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 6,210 6,634 5,699 5,211 

รวม 17,146 10,881 14,069 8,975 

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ผลแตกต่ำงจำกกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำทำงบญัชี
และทำงภำษี 32,407 32,210 32,407 32,210 

ก ำไรจำกกำรตีรำคำท่ีดิน 96,320 96,320 96,320 96,320 

รวม 128,727 128,530 128,727 128,530 

กำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 3,077 1,906 - - 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (114,658) (119,555) (114,658) (119,555) 

รวม (111,581) (117,649) (114,658) (119,555) 

19. ส่วนเกนิทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยคื์อส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำท่ีดิน ทั้งน้ีส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ
สินทรัพยด์งักล่ำวไม่สำมำรถน ำมำหกักบัขำดทุนสะสมและไม่สำมำรถจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้

20. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ ำนวน                               
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 



25 

21. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรใหก้บั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯคือ กรรมกำรผูจ้ดักำร 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ ผลิตและ
จ ำหน่ำยท่อเหล็กส ำหรับอุตสำหกรรมก่อสร้ำง และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์หลกัแห่งเดียว คือ ประเทศ
ไทย บริษทัฯประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน
ซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดงันั้น 
รำยได ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำม
ส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้  

 ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำร้อยละ 
10 ของรำยไดข้องกิจกำร 

22. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงำนได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนใน
อตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วย
กองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหว่ำงปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็น
ค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 5.4 ลำ้นบำท (2560: 5.6 ลำ้นบำท) 

23. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (ลำ้นบำท) (บำท/หุน้) 

เงินปันผลประจ ำปี 2559 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
21 เมษำยน 2560 653.4 0.99 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2560  653.4 0.99 

    
เงินปันผลประจ ำปี 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

27 เมษำยน 2561 257.4 0.39 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2561  257.4 0.39 
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24. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

24.1 ภำระผูกพนัตำมเลตเตอร์ออฟเครดิต 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯมีภำระผูกพนัตำมเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผูข้ำยในต่ำงประเทศเป็น
จ ำนวนเงินประมำณ 0.7 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (2560: 0.1 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 

24.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำท่ีดิน ส ำนักงำนและยำนพำหนะ                      
กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิก
ไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 2561 2560 2561 2560 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 9.5 9.4 1.7 3.4 
มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 22.5 24.4 1.4 1.7 
มำกกวำ่ 5 ปี 20.4 26.2 - - 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 2561 2560 2561 2560 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 9.4 5.1 - 2.3 
มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 22.5 21.9 - - 
มำกกวำ่ 5 ปี 20.4 26.0 - - 
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24.3 กำรค ำ้ประกนั 

(1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจ ำนวน 16 ลำ้นบำท (2560: 16 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2561 2560 
ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 15 15 
ค ้ำประกนัในกำรเป็นผูน้ ำเขำ้/ผูส่้งออกระดบัมำตรฐำนเออีโอ 
   ใหก้บักรมศุลกำกร 1 1 

(2) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯค ้ ำประกันวงเงินบัตรเครดิตให้กับบริษัทย่อยแห่งหน่ึงเป็น                          
จ ำนวนเงิน 1 ลำ้นบำท (2560: 1 ลำ้นบำท) 

(3) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือใหก้บับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงิน 
6 ลำ้นบำท (2560: 6 ลำ้นบำท) 

25. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

25.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนั
กำรเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำร
บริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน                           
ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม 
ดังนั้ นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคัญจำกกำรให้สินเช่ือ 
นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
ฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอำจตอ้ง
สูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน และ
เงินกู้ยืมระยะสั้ นท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง                      
ตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 
  อตัรำดอกเบ้ีย    
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

งบกำรเงินรวม ภำยใน 1 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 379 - 379 0.38 - 1.30 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 1,026 1,026 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอื่น - - 17 17 - 
 - 379 1,043 1,422  
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 2,193 - - 2,193 2.24 - 3.95 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 115 115 - 
 2,193 - 115 2,308  

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
  อตัรำดอกเบ้ีย    
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

งบกำรเงินรวม ภำยใน 1 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 475 - 475 0.38 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 919 919 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอื่น - - 10 10 - 
 - 475 929 1,404  
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 1,896 - - 1,896 2.17 - 3.10 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 146 146 - 
 1,896 - 146 2,042  



29 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 

  อตัรำดอกเบ้ีย    
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยใน 1 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 256 - 256 0.38 - 1.30 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 674 674 - 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอื่น - - 1 1 - 

 - 256 675 931  
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 2,029 - - 2,029 2.24 - 3.95 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 80 80 - 

 2,029 - 80 2,109  
 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 

  อตัรำดอกเบ้ีย    
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยใน 1 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 277 - 277 0.38 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 752 752 - 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอื่น - - 10 10 - 

 - 277 762 1,039  
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 1,841 - - 1,841 2.17 - 3.10 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 114 114 - 

 1,841 - 114 1,955  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคัญอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือสินค้ำและ            
กำรกูย้มืเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศท่ี
จะครบก ำหนดภำยใน 1 ปี และไม่ไดท้  ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ - 0.26 0.12 3.69 32.3640 32.5987 
ยโูร - - - 1.38 36.9694 38.8704 

25.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

26. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้นโดย ณ วนัท่ี                                       
31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.03:1 (2560: 0.88:1) และเฉพำะบริษทัฯมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.06:1 (2560: 0.93:1) 

27. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 33 ลำ้นบำท ทั้งน้ี มติดงักล่ำวจะ
น ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

28. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2562 
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