
 

 

บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                                                           
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และ                                            
ไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำร                                           
ของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

วธู ขยนักำรนำวี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5423 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 10 พฤษภำคม 2562 



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 378,251                 379,004                 258,891                 255,594                 

เงินลงทุนชัว่คราว 3 50,007                   -                             50,007                   -                             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 1,215,586             1,025,855             889,366                 674,221                 

สินคา้คงเหลือ 5 1,499,775             1,501,568             1,455,835             1,434,773             

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 109,091                 100,602                 109,091                 94,203                   

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 9,927                     17,402                   1,156                     893                        

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,043                   5,907                     10,882                   5,221                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,274,680             3,030,338             2,775,228             2,464,905             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             110,996                 110,996                 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 1,849,513             1,852,586             1,804,747             1,805,244             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 27,153                   28,113                   27,141                   28,100                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,316                     3,077                     -                             -                             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,178                     645                        76                          64                          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,882,160             1,884,421             1,942,960             1,944,404             

รวมสินทรัพย์ 5,156,840             4,914,759             4,718,188             4,409,309             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7 2,337,161             2,192,584             2,223,000             2,029,178             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8 148,091                 115,459                 148,714                 80,003                   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10,728                   5,056                     3,004                     -                             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 47,746                   32,945                   24,483                   16,215                   

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,543,726             2,346,044             2,399,201             2,125,396             

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 118,824                 114,658                 118,824                 114,658                 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9 31,987                   31,050                   29,304                   28,494                   

ค่าเช่ารอตดับญัชี 2,613                     2,531                     2,613                     2,531                     

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 153,424                 148,239                 150,741                 145,683                 

รวมหนีสิ้น 2,697,150             2,494,283             2,549,942             2,271,079             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

      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                 

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืน 1,011                     1,011                     1,011                     1,011                     

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 67,000                   67,000                   67,000                   67,000                   

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 831,552                 792,338                 540,108                 510,092                 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 385,282                 385,282                 385,282                 385,282                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,459,690             2,420,476             2,168,246             2,138,230             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,156,840             4,914,759             4,718,188             4,409,309             

-                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,443,079         2,511,166         2,234,461         2,356,081         

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1                      4,528                1                      4,572                

รายไดอ่ื้น 48,663              67,790              47,427              64,959              

รวมรำยได้ 2,491,743         2,583,484         2,281,889         2,425,612         

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขายและบริการ 2,304,098         2,340,916         2,117,423         2,201,750         

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 47,375              43,544              46,998              55,512              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 77,326              79,099              67,190              71,967              

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,428,799         2,463,559         2,231,611         2,329,229         

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและ

   ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 62,944              119,925            50,278              96,383              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (14,198)            (12,115)            (12,874)            (11,526)            

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 48,746              107,810            37,404              84,857              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (9,532)              (20,571)            (7,388)              (16,285)            

ก ำไรส ำหรับงวด 39,214              87,239              30,016              68,572              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด -                       -                       -                       -                       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 39,214              87,239              30,016              68,572              

ก ำไรต่อหุ้น 11

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไรส าหรับงวด 0.06                 0.13                 0.05                 0.10                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน

ก าไรก่อนภาษี 48,746              107,810            37,404              84,857              

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 33,233              31,732              30,955              29,315              

หน้ีสูญ 913                  -                       395                  -                       

   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 6,409                152                  -                       (2)                     

   โอนกลบัรายการปรับลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือ

      เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (22,750)            (2,300)              (22,407)            (2,300)              

   ขาดทนุจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ -                       18                    -                       18                    

   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 937                  1,597                810                  1,436                

   ค่าเช่ารอตดับญัชี 82                    145                  82                    145                  

   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 62                    (1,545)              62                    (1,571)              

   ดอกเบ้ียรับ (7)                     (5)                     (6)                     (4)                     

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 13,729              11,619              12,461              11,130              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 81,354              149,223            59,756              123,024            

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (197,053)          (200,766)          (215,539)          (123,289)          

   สินคา้คงเหลือ 24,543              (109,304)          1,345                (52,222)            

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ (8,490)              (87,263)            (14,889)            (92,372)            

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 808                  432                  (5,935)              1,279                

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 26,871              108,698            62,950              106,174            

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,801              3,428                8,269                (5,227)              

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (57,166)            (135,552)          (104,043)          (42,633)            

   จ่ายดอกเบ้ีย (13,003)            (12,551)            (11,734)            (12,062)            

   จ่ายภาษีเงินได้ (932)                 (1,885)              (218)                 (854)                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนนิงำน (71,101)            (149,988)          (115,995)          (55,549)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (50,007)            -                       (50,007)            -                       

ซ้ือและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ (24,166)            (7,952)              (24,467)            (7,874)              

ดอกเบ้ียรับ 6                      5                      5                      4                      

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                       5                      -                       5                      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (74,167)            (7,942)              (74,469)            (7,865)              

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 144,515            158,379            193,761            99,783              

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 144,515            158,379            193,761            99,783              

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (753)                 449                  3,297                36,369              

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 379,004            475,115            255,594            277,419            

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยงวด 378,251            475,564            258,891            313,788            

-                       -                       
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   ซ้ือและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 5,034                5,248                5,034                5,208                

   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ -                       1,512                -                       1,512                

   โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 606                  -                       606                  -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2562



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562

(หน่วย: พนับาท)  

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทุน รวมส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซ้ือคืน ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการตีราคาสินทรัพย์ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      953,079                    385,282                          2,581,217                 

ก าไรส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                87,239                      -                                      87,239                      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                87,239                      -                                      87,239                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      1,040,318                 385,282                          2,668,456                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      792,338                    385,282                          2,420,476                 

ก าไรส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                39,214                      -                                      39,214                      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                39,214                      -                                      39,214                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนำคม 2562 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      831,552                    385,282                          2,459,690                 

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562

(หน่วย: พนับาท)  

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทุน รวมส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซ้ือคืน ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จากการตีราคาสินทรัพย์ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      688,255                    385,282                             2,316,393                 

ก าไรส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                68,572                      -                                         68,572                      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                68,572                      -                                         68,572                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนำคม 2561 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      756,827                    385,282                             2,384,965                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      510,092                    385,282                             2,138,230                 

ก าไรส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                30,016                      -                                         30,016                      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                30,016                      -                                         30,016                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนำคม 2562 660,000                    514,845                    1,011                        67,000                      540,108                    385,282                             2,168,246                 

-                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล
โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการใน                           
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น และ                                 
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และ
ได้จดัท าข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยไม่มี                                   
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึง
มีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน
เก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียน

เก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้ง
มอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวได้มีการเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบังคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 
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1.4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีนโยบายการบญัชีเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
ดงักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือได้จ  าหน่าย
หลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณโดยใช้ราคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 355.7 459.0 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้ - - 5.0 0.4 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือยานพาหนะ - - 0.3 - ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - 0.2 0.2 ราคาตามสญัญา 
รายไดค้่าบริการ - - 0.2 0.6 ราคาตามสญัญา 
ค่านายหนา้จ่าย - - - 16.8 ราคาตามสญัญา 
ค่าขนส่ง - - 35.7 34.1 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ 1.1 1.1 1.0 - ราคาตามสญัญา 
ค่าเช่าท่ีดิน 1.3 1.2 1.3 1.2 ราคาตามสญัญา 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561                               
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 4)     

บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 87,754 185,345 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 87,754 185,345 

     
ลูกหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 4)     

บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 186 1,430 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั - - 32 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 218 1,430 

     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     

บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 3,333 2,248 
รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,333 2,248 

     
เจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     

บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 2,259 2,609 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั - - 6,812 3,688 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 9,071 6,297 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,378 10,656 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 242 272 
รวม 9,620 10,928 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 12.3 
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3. เงินลงทุนช่ัวครำว 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมจ านวน 50 ลา้นบาท เงินลงทุน
ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายซ่ึงวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดบัชั้นท่ี 2 ท่ีเป็นการวดั
มูลค่ายติุธรรมโดยใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 87,504 155,706 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน - - 83 29,472 
 3 - 6 เดือน - - - 155 
 6 - 12 เดือน - - 167 12 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 87,754 185,345 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 921,061 723,986 670,848 362,917 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 250,695 263,226 120,035 113,437 
   3 - 6 เดือน 18,259 20,783 7 1,780 
   6 - 12 เดือน 37,222 29,231 11,696 13,785 
   มากกวา่ 12 เดือน 17,861 11,732 9,724 6,443 

รวม 1,245,098 1,048,958 812,310 498,362 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (29,512) (23,103) (10,916) (10,916) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,215,586 1,025,855 801,394 487,446 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,215,586 1,025,855 889,148 672,791 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 218 1,430 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - - 218 1,430 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,215,586 1,025,855 889,366 674,221 
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5. สินค้ำคงเหลอื 

 การเปล่ียนแปลงของรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับส าหรับ                       
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 27,266 26,625 
โอนกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ                               

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บระหวา่งงวด (22,750) (22,407) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนำคม 2562 4,516 4,218 

6. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562                               
สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดง
มลูค่าตามราคา                          
ท่ีตีใหม่-ท่ีดิน 

สินทรัพยซ่ึ์งแสดง
มลูค่าตามราคาทุน 

สินทรัพยซ่ึ์งแสดง
มลูค่าตามราคา                          
ท่ีตีใหม่-ท่ีดิน 

สินทรัพยซ่ึ์งแสดง
มลูค่าตามราคาทุน 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 741,462 1,111,124 741,462 1,063,782 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - 29,200 - 29,500 
โอนออกระหวา่งงวด - (606) - (606) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (31,667) - (29,391) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2562 741,462 1,108,051 741,462 1,063,285 

7. เงินกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 2.17 - 2.50 2.24 - 2.49 2,306,953 2,188,644 2,192,792 2,025,238 

ทรัสตรี์ซีท 2.97 - 3.95 3.47 - 3.95 30,208 3,940 30,208 3,940 
   2,337,161 2,192,584 2,223,000 2,029,178 
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 ภายใตส้ัญญาวงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบาง
ประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ไดแ้ก่ การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามสัญญา 
และบริษทัฯจะไม่น าสินทรัพยข์องบริษทัฯไปจ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพนัใดๆ เวน้แต่จะไดรั้บ
ความเห็นชอบจากธนาคาร 

8. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 3,333 2,248 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 69,495 41,687 65,616 6,393 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) - - 9,071 6,297 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 45,395 41,971 42,227 40,059 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 33,201 31,801 28,467 25,006 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 148,091 115,459 148,714 80,003 

9. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 31,050 28,494 
บวก: รับรู้เพิ่มระหวา่งงวด 937 810 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนำคม 2562 31,987 29,304 

10. ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 6,605 20,318 3,222 15,969 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 2,927 253 4,166 316 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 9,532 20,571 7,388 16,285 
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11. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

12. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

12.1 ภำระผูกพนัตำมเลตเตอร์ออฟเครดิต 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัผูข้ายในต่างประเทศเป็นจ านวน
เงินประมาณ 2.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2561: 0.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

12.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน ส านกังานและยานพาหนะ
กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิก
ไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 6.2 9.5 1.7 1.7 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 22.7 22.5 0.6 1.4 
มากกวา่ 5 ปี 18.9 20.4 - - 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 6.2 9.4 - - 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 22.7 22.5 - - 
มากกวา่ 5 ปี 18.9 20.4 - - 
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12.3 กำรค ำ้ประกนั 

(1) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจ านวน 16 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 16 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 15 15 
ค ้าประกนัในการเป็นผูน้ าเขา้/ผูส่้งออกระดบัมาตรฐานเออีโอ 
ใหก้บักรมศุลกากร 1 1 

(2) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินบตัรเครดิตให้กบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 
1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 1 ลา้นบาท) 

(3) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้กบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน                                     
6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 6 ลา้นบาท) 

13. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิตและ
จ าหน่ายท่อเหล็กส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและด าเนินธุรกิจหลกัในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย
บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึง                                    
วดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 
รายได้ ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้ งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงาน                                    
ตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

14. ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี ซ่ึงไม่ได้มีการท าสัญญา
ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม           

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 0.79 0.12 31.7270 32.3640 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มียอดคงเหลือของสัญญา                             
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
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15. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

15.1 เงินปันผลจ่ำย 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่                                 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 33 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในเดือนพฤษภาคม 2562 เงินปันผลน้ีจะถูกบนัทึกบญัชีในไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั 

15.2 กำรแก้ไขกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัอตัรำค่ำชดเชยกรณเีลกิจ้ำง 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน              
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างาน
ติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั กฎหมาย
ดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการ
แกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
มีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 9.2 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 8.6 ลา้นบาท) 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็น
ค่าใชจ่้ายทนัทีในก าไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใช ้คือไตรมาสท่ีสองของปี 2562 

16. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 


