บริ ษทั แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2558

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั แปซิ ฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ น รวมของบริ ษทั แปซิ ฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำร
บัญชีที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่ องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั แปซิ ฟิกไพพ์ จำกัด
(มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบ
กำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้
ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่ งกำหนดให้ขำ้ พเจ้ำปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ
รวมถึงวำงแผนและปฏิบตั ิงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำร
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่ งหลักฐำนกำรสอบบัญชี เกี่ยวกับจำนวนเงินและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงกำรประเมิน
ควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญของงบกำรเงินไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ผูส้ อบบัญชี พิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำและ
กำรนำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบ
รวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บัญชีที่จดั ทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร รวมทั้งกำรประเมินกำรนำเสนองบกำรเงินโดยรวม

ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ผลกำรดำเนินงำนและ
กระแสเงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั แปซิ ฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของ
บริ ษทั แปซิ ฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ชลรส สันติอศั วรำภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4523
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 24 กุมภำพันธ์ 2559

2

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
8
9
10

440,929,460
556,109,485
847,111,124
52,846
18,368,673
1,862,571,588

331,679,384
578,920,221
1,574,628,949
3,224,277
19,928,638
2,508,381,469

264,893,175
502,082,505
836,443,405
52,846
16,847,287
1,620,319,218

184,440,958
542,060,124
1,558,551,799
3,224,277
18,941,543
2,307,218,701

11
12
13
20

1,423,115,034
27,471,839
4,544,365
125,127
1,455,256,365
3,317,827,953

1,452,537,161
31,849,683
8,064,297
125,127
1,492,576,268
4,000,957,737

11,996,100
1,380,871,146
27,429,995
1,420,297,241
3,040,616,459

11,996,100
1,412,353,818
31,792,414
3,864,837
1,460,007,169
3,767,225,870

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14
15

580,265,478
151,038,906

1,390,040,288
100,780,011

580,265,478
153,705,559

1,390,040,288
112,483,372

16

67,833,333
6,039,729
23,994,573
829,172,019

6,829,887
16,443,065
1,514,093,251

67,833,333
20,656,059
822,460,429

14,182,577
1,516,706,237

6

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

16
20
17

339,166,667
9,199,179
29,685,694
478,051,540
1,307,223,559

201,000,000
23,402,685
324,402,685
1,838,495,936

339,166,667
9,199,179
23,742,536
472,108,382
1,294,568,811

201,000,000
18,666,783
319,666,783
1,836,373,020

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 660,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 660,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

18

660,000,000

660,000,000

660,000,000

660,000,000

660,000,000

660,000,000

660,000,000

660,000,000

514,845,000
1,010,911

514,845,000
1,010,911

514,845,000
1,010,911

514,845,000
1,010,911

67,000,000
767,748,483
2,010,604,394
3,317,827,953
-

67,000,000
919,605,890
2,162,461,801
4,000,957,737
-

67,000,000
503,191,737
1,746,047,648
3,040,616,459
-

67,000,000
687,996,939
1,930,852,850
3,767,225,870
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2558

2557

6

6,474,997,759
6,533,324
134,057,752
6,615,588,835

6,849,020,065
436,704
170,493,322
7,019,950,091

6,403,770,694
6,385,982
30,264,316
132,193,635
6,572,614,627

6,777,486,656
447,531
27,805,654
169,501,635
6,975,241,476

6,202,993,222
135,775,872
239,392,324
6,578,161,418

6,394,219,183
120,942,985
226,819,912
6,741,982,080

6,185,403,041
181,537,300
218,520,585
6,585,460,926

6,378,670,492
171,500,769
205,854,825
6,756,026,086

37,427,417
(50,527,092)
(13,099,675)
(29,889,750)
(42,989,425)

277,968,011
(51,657,539)
226,310,472
(45,231,540)
181,078,932

(12,846,299)
(49,889,440)
(62,735,739)
(13,749,123)
(76,484,862)

219,215,390
(51,047,743)
168,167,647
(28,043,768)
140,123,879

(4,065,453)
813,091
(3,252,362)

-

(3,400,505)
680,101
(2,720,404)

-

(46,241,787)

181,078,932

(79,205,266)

140,123,879

(0.07)

0.27

(0.12)

0.21

กำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้จากการขายและบริ การ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไร (ขำดทุน) ก่ อนค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและ
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไร (ขำดทุน) ก่ อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

11

20

17
20

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

21

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและชาระแล้ว
660,000,000
660,000,000

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
514,845,000
514,845,000

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ้นทุนซื้ อคืน
1,010,911
1,010,911

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

660,000,000
660,000,000

514,845,000
514,845,000

1,010,911
1,010,911

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
67,000,000
1,002,541,304
181,078,932
(264,014,346)
67,000,000
919,605,890
67,000,000
919,605,890
(42,989,425)
(3,252,362)
(46,241,787)
(105,615,620)
67,000,000
767,748,483
-

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
2,245,397,215
181,078,932
(264,014,346)
2,162,461,801
2,162,461,801
(42,989,425)
(3,252,362)
(46,241,787)
(105,615,620)
2,010,604,394
-

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและชาระแล้ว
660,000,000
660,000,000

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
514,845,000
514,845,000

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ้นทุนซื้ อคืน
1,010,911
1,010,911

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

660,000,000
660,000,000

514,845,000
514,845,000

1,010,911
1,010,911

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
67,000,000
811,873,060
140,123,879
(264,000,000)
67,000,000
687,996,939
67,000,000
687,996,939
(76,484,862)
(2,720,404)
(79,205,266)
(105,599,936)
67,000,000
503,191,737
-

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
2,054,728,971
140,123,879
(264,000,000)
1,930,852,850
1,930,852,850
(76,484,862)
(2,720,404)
(79,205,266)
(105,599,936)
1,746,047,648
-

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
งบกำรเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่าย/ตัดจาหน่ายอุปกรณ์
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2557

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

(13,099,675)

226,310,472

(62,735,739)

168,167,647

118,864,967
2,781,901
(42,578,209)
(108,491)
3,017,556
18,617
(1,517,868)
48,270,676

100,316,084
1,359,319
53,907,394
17,791
2,839,149
(1,723,887)
(1,558,104)
49,703,089

110,519,700
2,264,649
(42,578,209)
(108,501)
2,475,248
37,950
(30,264,316)
(1,034,542)
48,247,842

92,476,599
777,073
53,907,394
17,317
2,348,734
(1,723,887)
(27,805,654)
(1,170,060)
49,690,216

115,649,474

431,171,307

26,824,082

336,685,379

20,028,835
770,096,034
3,171,431
4,185,751

17,774,699
(235,749,639)
12,730,413
(14,549,460)

37,712,970
764,686,603
3,171,431
4,720,042

8,304,145
(239,380,574)
12,730,413
(14,357,890)

50,507,995
7,551,508
(800,000)
970,391,028
(48,500,443)
(19,773,492)
902,117,093

(93,988,079)
(10,587,314)
106,801,927
(50,166,438)
(84,447,193)
(27,811,704)

41,451,954
6,473,482
(800,000)
884,240,564
(48,477,609)
(2,630,792)
833,132,163

(84,647,439)
(11,335,185)
7,998,849
(50,153,565)
(66,456,870)
(108,611,586)

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
งบกำรเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุนสิ นทรัพย์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2557

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

(84,287,616)
(175,000)
1,517,868
(1,716,825)
1,222,936
(83,438,637)

(439,466,352)
(3,939,200)
1,994,638
22,430
(441,388,484)

(73,897,219)
(175,000)
30,264,316
1,034,542
(1,716,825)
1,222,936
(43,267,250)

(430,351,152)
(3,939,200)
27,805,654
1,606,594
22,430
(404,855,674)

(809,812,760)
206,000,000
(105,615,620)
(709,428,380)
109,250,076
331,679,384
440,929,460
-

566,247,665
201,000,000
(264,014,346)
503,233,319
34,033,131
297,646,253
331,679,384
-

(809,812,760)
206,000,000
(105,599,936)
(709,412,696)
80,452,217
184,440,958
264,893,175
-

566,247,665
201,000,000
(264,000,000)
503,247,665
(10,219,595)
194,660,553
184,440,958
-

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั แปซิ ฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย
โดยมีบริ ษทั ตั้งหมงเส็ ง โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่
ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือ กำรผลิ ตและจำหน่ำยท่อเหล็กสำหรับอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ ำง ที่อยู่ตำมที่จด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯอยู่ที่ 298, 298/2 ซอยกลับเจริ ญ ถนนสุ ขสวัสดิ์ ตำบลปำกคลองบำงปลำกด อำเภอ
พระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปรำกำร

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1

งบกำรเงิ นนี้ จดั ท ำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ ก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิช ำชี พ บัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ นตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำ ลงวันที่
28 กันยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ นฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ นฉบับที่ บริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ นฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

2.2

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริ ษทั แปซิ ฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน) (ซึ่ งต่อไปนี้
เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ทำโมเสะ เทรดดิ้ง จำกัด จำหน่ำยท่อเหล็กสำหรับ
อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง
บริ ษทั มีทรัพย์ขนส่ ง จำกัด
กำรขนส่ งสิ นค้ำ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย
ไทย

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุ น้
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ
99.94
99.94
99.97

99.97

ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หำกบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
1

ค) บริ ษทั ฯนำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอำนำจใน
กำรควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำก
งบกำรเงินรวมนี้แล้ว
2.3

บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมวิธีรำคำทุน

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ เริ่ ม มี ผ ลบังคับ ในปี บัญชี ปัจจุ บนั และที่ จะมี ผลบังคับในอนำคตมี
รำยละเอียดดังนี้
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภำ
วิชำชี พบัญชี ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สำหรั บรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2558 มำถื อ
ปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียม
กับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งถ้อยคำและคำศัพท์ กำร
ตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
มำถื อปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิ นของบริ ษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินตำมที่กล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับมีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญซึ่ งสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงำน
มำตรฐำนฉบับ ปรั บ ปรุ งนี้ ก ำหนดให้ กิ จกำรต้อ งรั บ รู ้ รำยกำรก ำไรขำดทุ นจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มำตรฐำนฉบับเดิ มอนุ ญำตให้กิจกำร
เลื อกรั บรู ้ รำยกำรดังกล่ ำวทันที ในกำไรขำดทุ น หรื อในกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น หรื อทยอยรั บรู ้ ในกำไร
ขำดทุนก็ได้
มำตรฐำนฉบับปรับปรุ งดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงิ นนี้ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ รำยกำร
กำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยทันทีในกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นอยู่แต่
เดิมแล้ว
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยใช้แทน
เนื้ อหำเกี่ ยวกับกำรบัญชี ส ำหรั บงบกำรเงิ นรวมที่ เดิ มก ำหนดอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่ อง
งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร มำตรฐำนฉบับนี้ เปลี่ ยนแปลงหลักกำรเกี่ ยวกับกำรพิจำรณำว่ำ
ผูล้ งทุนมีอำนำจกำรควบคุมหรื อไม่ กล่ำวคือ ภำยใต้มำตรฐำนฉบับนี้ ผลู ้ งทุนจะถือว่ำตนควบคุ มกิจกำรที่เข้ำ
ไปลงทุนได้ หำกตนมีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และตนสำมำรถ
ใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้วำ่ ตนจะมีสัดส่ วนกำร
ถื อหุ ้ นหรื อสิ ทธิ ใ นกำรออกเสี ย งโดยรวมน้ อยกว่ ำกึ่ ง หนึ่ งก็ ตำม กำรเปลี่ ยนแปลงที่ ส ำคัญนี้ ส่ ง ผลให้
ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรทบทวนว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอำนำจควบคุมในกิจกำรที่เข้ำ
ไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนำบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจกำรมำจัดทำงบกำรเงินรวมบ้ำง
กำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรนี้ ไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มำตรฐำนฉบับนี้ กำหนดแนวทำงเกี่ ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรม กล่ำวคือ หำกกิจกำรต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินใดตำมข้อกำหนดของมำตรฐำน
ที่เกี่ ยวข้องอื่น กิ จกำรจะต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลักกำรของมำตรฐำนฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ ยนทันที
เป็ นต้นไปในกำรรับรู ้ผลกระทบจำกกำรเริ่ มใช้มำตรฐำนนี้
มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนำคต
ในระหว่ำงปี ปั จจุ บ ัน สภำวิชำชี พ บัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรั บปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิทำงบัญชี จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับ
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ ำวได้รับกำรปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่ อให้มี เนื้ อหำเท่ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหว่ำงประเทศ ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชีดงั กล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบำยกำรบัญชี ทสี่ ำคัญ

4.1

กำรรับรู้ รำยได้
ขายสิ นค้ า
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สำคัญ
ของควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบกำกับสิ นค้ำโดย
ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม สำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าบริ การ
รำยได้ค่ำบริ กำรรับรู ้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

4.2

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ นสดและรำยกำรเที ย บเท่ ำ เงิ นสด หมำยถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝำกธนำคำร และเงิ นลงทุ นระยะสั้ นที่ มี
สภำพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดใน
กำรเบิกใช้

4.3

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะ
สู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้

4.4

สิ นค้ ำคงเหลือ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงมูลค่ำสิ นค้ำสำเร็ จรู ปตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวั เฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนัก) หรื อมูลค่ำ
สุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนดังกล่ำวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุ ้ย
ในกำรผลิต
บริ ษทั ฯแสดงมูลค่ำวัตถุดิบ และวัสดุโรงงำนตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ ำหนักหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
แล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้
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4.5

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน

4.6

ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุ น อำคำรและอุ ปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุ นหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และ
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรั พย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อำคำรและส่ วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

10 – 20
20 – 30
10 – 32
3–5
5 -10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำ
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรั พย์ รำยกำรผลก ำไรหรื อ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์จะรับรู ้ ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั
ออกจำกบัญชี
4.7

ต้ นทุนกำรกู้ยมื
ต้นทุนกำรกูย้ ืมของเงิ นกูท้ ี่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ ำง หรื อกำรผลิ ตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่
ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนกำรกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร
ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น
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4.8

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอด
อำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ ว่ำสิ นทรัพย์น้ นั เกิ ดกำรด้อยค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยและ
วิธีกำรตัดจำหน่ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำย
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
อำยุกำรให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์

4.9
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ปี

รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุ คคลที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อ
พนักงำนของบริ ษทั ฯที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ

4.10 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะเป็ นสกุลเงินบำท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำน
ของบริ ษทั ฯรำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิ จกำรที่ รวมอยู่ในงบกำรเงิ นรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงิ นที่ ใช้ในกำร
ดำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น
รำยกำรที่ เ ป็ นเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศแปลงค่ ำ เป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เ กิ ดรำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงิ นตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
4.11 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหำกมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจ
ด้อยค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มี
มูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรั พย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึ งมูลค่ำยุติธรรมหัก
ต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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4.12 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อ
เกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย และพนัก งำนได้ร่วมกันจัดตั้ง กองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ น ที่
พนักงำนจ่ำยสะสมและเงิ นที่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุน
สำรองเลี้ ย งชี พได้แยกออกจำกสิ นทรั พ ย์ของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย เงิ นที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ำ ย
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ภำระสำหรั บเงิ นชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถื อว่ำเงิ นชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
สำหรับพนักงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธี
คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method)โดยผู้เ ชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ท ำกำร
ประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำตร์ ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.13 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยำกรเชิง
เศรษฐกิ จไปเพื่อปลดเปลื้ องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยสำมำรถประมำณมูล ค่ำภำระ
ผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
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4.14 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงิ นได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บภำษี
ของรัฐ โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ หนี้ สินภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ตอ้ งเสี ยภำษี ทุก
รำยกำร แต่รับรู ้ สินทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี สำหรั บผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ใช้หักภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำง
ภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยจะทบทวนมู ล ค่ ำ ตำมบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ภ ำษี เ งิ น ได้ ร อกำรตัด บัญ ชี ทุ ก สิ้ น
รอบระยะเวลำรำยงำนและจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชี ดงั กล่ำวหำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ท้ งั หมด
หรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.15 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้ นในสภำพปกติ ระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่เกี่ ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่ มีสภำพคล่ องสำหรับสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ คกำรประเมิ นมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่
สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
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ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิ น
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำง
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำร
วัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่ มี ค วำมไม่ แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพิ นิจและกำรประมำณกำรดัง กล่ ำ วนี้ ส่ ง ผล
กระทบต่อจำนวนเงิ นที่ แสดงในงบกำรเงิ นและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงิ น ผลที่
เกิ ดขึ้ นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ ป ระมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ สำคัญ
มีดงั นี้
ค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึงประสบกำรณ์ กำรเก็บเงิ นในอดี ต อำยุของ
หนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุ ป กรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่ วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั
ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ นตำมโครงกำรผลประโยชน์ หลัง ออกจำกงำนของพนัก งำน ประมำณขึ้ นตำมหลัก คณิ ตศำสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
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6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญ กับ บุ ค คลหรื อ กิ จ กำรที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน รำยกำร
ธุ รกิ จดังกล่ ำวเป็ นไปตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและบุ ค คลหรื อ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้นซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
2558
2557
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
ขำยสิ นค้ำ
ซื้อสิ นค้ำ
ซื้อสิ นทรัพย์ถำวร
รำยได้ค่ำเช่ำ
รำยได้ค่ำบริ กำร
ค่ำนำยหน้ำจ่ำย
ค่ำขนส่ง
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่ำย
ค่ำเช่ำสำนักงำนและค่ำบริ กำร
ค่ำเช่ำที่ดิน
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำเช่ำที่ดิน

3,184
9.5
0.7
0.8
68
86

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

-

-

2,977
13.7
0.7
0.7
0.8
66
91

รำคำเทียบเคียงกับรำคำตลำด
รำคำเทียบเคียงกับรำคำตลำด
รำคำเทียบเคียงกับรำคำตลำด
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
รำคำเทียบเคียงกับรำคำตลำด

5.1
3.2
4.7

5.3
3.2
-

5.1
4.7

5.3 MLR - 1.5 ต่อปี
- รำคำตำมสัญญำ
- รำคำตำมสัญญำ

-

3.9

-

3.9 รำคำตำมสัญญำ

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

งบกำรเงินรวม
2558
2557
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 8)
บริ ษทั ทำโมเสะ เทรดดิ้ง จำกัด
รวมลูกหนี้กำรค้ำ -กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 15)
บริ ษทั ทำโมเสะ เทรดดิ้ง จำกัด
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ ำหนีอ้ นื่ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน(หมำยเหตุ 15)
บริ ษทั ทำโมเสะ เทรดดิ้ง จำกัด
บริ ษทั มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด
รวมเจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

165,285
165,285

217,639
217,639

-

-

-

7,390
7,390

-

-

11,874
3,269
15,143

10,900
2,878
13,778
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เงินกูย้ มื จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้ำงของเงิ นกูย้ ืมระยะยำวจำกกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 และ
กำรเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดเคลื่อนไหวระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ณ วันที่
ลักษณะ
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
เงินกูย้ มื ระยะยำว
ควำมสัมพันธ์
2557
เพิ่มขึ้น
ลดลง
2558
100,000
100,000
บริ ษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่

เงิ นกูย้ ืมระยะยำวเป็ นเงิ นที่บริ ษทั ฯกูย้ ืมจำก บริ ษทั ตั้งหมงเส็ ง โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีอตั รำดอกเบี้ยร้ อยละ
MLR-1.5 (MLR ของธนำคำรพำณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง) เงินกูด้ งั กล่ำวไม่มีหลักประกัน และมีกำหนดชำระคืนใน
เดือนกรกฎำคม 2561
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2557
31,307
31,004
1,066
999
32,373
32,003

ภำระค้ ำประกันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯมีภำระจำกกำรค้ ำประกันให้กบั กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข้อ 25.4
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7.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
169
195
264,724
184,246
264,893
184,441

งบกำรเงินรวม
2558
2557
260
265
440,669
331,414
440,929
331,679

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เงินฝำกออมทรัพย์มีอตั รำดอกเบี้ยร้ อยละ 0.375 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.375 ถึง
0.500 ต่อปี )
8.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

งบกำรเงินรวม
2558
2557
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ

-

-

156,255

163,695

-

-

9,030
165,285

53,944
217,639

423,096

415,788

241,578

241,094

103,281
7,841
21,389
27,748
583,355
(27,246)
556,109
556,109

134,363
16,159
13,662
23,412
603,384
(24,464)
578,920
578,920

68,224
7,313
19,146
11,004
347,265
(10,467)
336,798
502,083

79,217
643
4,216
7,453
332,623
(8,202)
324,421
542,060
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9.

สิ นค้ ำคงเหลือ
(หน่วย: พันบำท)

รำคำทุน
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงำนและอื่นๆ
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
รวม

2558
541,750
306,330
22,733
2,663
873,476

2557
823,307
801,501
17,679
1,085
1,643,572

งบกำรเงินรวม
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็ นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
2558
2557
(18,152)
(30,442)
(8,213)
(38,501)
(26,365)
(68,943)

สิ นค้ำคงเหลือ-สุทธิ
2558
2557
523,598
792,865
298,117
763,000
22,733
17,679
2,663
1,085
847,111
1,574,629
(หน่วย: พันบำท)

รำคำทุน
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงำนและอื่นๆ
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
รวม

2558
533,745
306,330
22,733
862,808

2557
808,306
801,501
17,679
9
1,627,495

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็ นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
2558
2557
(18,152)
(30,442)
(8,213)
(38,501)
(26,365)
(68,943)

สิ นค้ำคงเหลือ - สุทธิ
2558
2557
515,593
777,864
298,117
763,000
22,733
17,679
9
836,443
1,558,552

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯบันทึกกลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลื อเป็ นจำนวน 42.6 ล้ำนบำท
โดยนำไปหักจำกมูลค่ ำของสิ นค้ำคงเหลื อที่ รับ รู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำ งปี (2557: บริ ษทั ฯ บันทึ กกำร
ปรับลดรำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลือให้เป็ นมู ลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ เป็ นจำนวน 53.9 ล้ำนบำทโดยแสดงเป็ น
ส่ วนหนึ่งของต้นทุนขำย)
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10.

เงินจ่ ำยล่ วงหน้ ำค่ ำวัตถุดิบ
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2557
18,053
21,224
(18,000)
(18,000)
53
3,224

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำวัตถุดิบ
หัก: ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ

เงิ นจ่ ำ ยล่ ว งหน้ ำ ค่ ำ วัตถุ ดิ บ ณ วัน ที่ 31 ธั นวำคม 2558 ได้ รวมเงิ นจ่ ำ ยล่ ว งหน้ ำ จ ำนวน 18 ล้ำ นบำท
(31 ธันวำคม 2557: 21 ล้ำนบำท) ที่จ่ำยให้แก่ผผู ้ ลิตรำยหนึ่ งเพื่อสั่งซื้ อวัตถุดิบ แต่ผผู ้ ลิตดังกล่ำวไม่สำมำรถส่ ง
วัตถุ ดิบให้กบั บริ ษ ทั ฯในระหว่ำงปี 2554 ได้ ต่อมำบริ ษ ทั ฯจึ งได้มี กำรเจรจำกับผูผ้ ลิ ตเพื่ อปรั บตำรำงกำร
ส่ งสิ นค้ำใหม่ แต่ผผู ้ ลิตดังกล่ำวยังคงไม่สำมำรถจัดส่ งสิ นค้ำให้กบั บริ ษทั ฯได้ตำมข้อตกลงและหยุดส่ งสิ นค้ำ
ให้กบั บริ ษทั ฯตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2555 อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯได้ต้ งั ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำไว้แล้วเป็ นจำนวนเงิ น
18 ล้ำนบำท
จำกสำเหตุขำ้ งต้น ผูผ้ ลิตได้เจรจำกับบริ ษทั ฯเกี่ยวกับแนวทำงกำรชำระคืนเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำวัตถุ ดิบ โดยใน
เดือนเมษำยน 2556 ผูผ้ ลิ ตรำยดังกล่ำวได้เข้ำทำสัญญำกับบริ ษทั ฯตกลงที่จะจ่ำยชำระเงินคืนภำยในระยะเวลำ
3 ปี และได้ช ำระคื นบำงส่ วนแล้ว อย่ำงไรก็ตำม ในเดื อนกุ มภำพันธ์ 2558 ผูผ้ ลิ ตรำยดังกล่ ำวได้ขอเข้ำท ำ
สัญญำแก้ไขตำรำงชำระเงิ นใหม่กบั บริ ษทั ฯ โดยจะจ่ำยชำระเงิ นคืนยอดที่ คงเหลื ออยู่เป็ นรำยเดื อนภำยใน
กำหนดระยะเวลำ 33 เดือนตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเชื่ อมัน่ ว่ำ บริ ษทั ฯจะไม่ได้รับ
ผลเสี ยหำยเกินกว่ำจำนวนที่ได้บนั ทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำไว้ในงบกำรเงิน
11.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

บริ ษทั

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2558 2557

บริ ษทั ทำโมเสะ เทรดดิง้ จำกัด 1,000
บริ ษทั มีทรัพย์ขนส่ง จำกัด
9,200
รวม

สัดส่วนเงินลงทุน
2558
2557
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
1,000
99.94 99.94
9,200
99.97 99.97

รำคำทุน
2558

2557

999
10,997
11,996

999
10,997
11,996

(หน่วย: พันบำท)
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
ระหว่ำงปี
2558
2557
21,987
8,277
30,264

19,988
7,818
27,806
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12.

ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
อำคำรและ เครื่ องจักร
ส่ วนปรับปรุ ง ส่วนปรับปรุ ง และอุปกรณ์
อุปกรณ์
ที่ดิน
อำคำร
โรงงำน
สำนักงำน

ที่ดิน
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (ออก)
จำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (ออก)
โอนไปสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยจ่ำยที่ถือเป็ นต้นทุน
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่
จำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ยำนพำหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

231,518
4,606
236,124
16,136
252,260

11,252
538
11,790
11,790

565,039
216
565,255
201,345
1,717
768,317

1,012,823
6,001
195,101
(4,006)
1,209,919
9,983
120,242
(1,226)
1,338,918

70,471
2,697
452
(1,216)
72,404
2,648
3,495
(554)
77,993

120,802
9,106
1,245
131,153
13,638
840
(26)
145,605

112,836
417,056
(197,552)
332,340
58,018
(342,058)
(360)
47,940

2,124,741
439,466
(5,222)
2,558,985
84,287
(360)
1,717
(1,806)
2,642,823

-

1,435
604

252,870
26,757

649,506
50,535

51,214
8,506

60,934
9,269

-

1,015,959
95,671

-

2,039
694

279,627
32,575

(3,993)
696,048
62,454

(1,189)
58,531
7,860

70,203
10,369

-

(5,182)
1,106,448
113,952

-

2,733

312,202

(122)
758,380

(544)
65,847

(26)
80,546

-

(692)
1,219,708

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

236,124

9,751

285,628

513,871

13,873

60,950

332,340

1,452,537

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

252,260

9,057

456,115

580,538

12,146

65,059

47,940

1,423,115

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี

2557 (จำนวน 68.76 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

95,671

2558 (จำนวน 85.13 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

113,952
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12.

ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่ อ)
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อำคำรและ เครื่ องจักร
ส่ วนปรับปรุ ง ส่วนปรับปรุ ง และอุปกรณ์
อุปกรณ์
ที่ดิน
อำคำร
โรงงำน
สำนักงำน

ที่ดิน
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
ซื้อเพิม่
โอนเข้ำ (ออก)
จำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้ำ (ออก)
โอนไปสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยจ่ำยที่ถือเป็ นต้นทุน
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่
จำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ยำนพำหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

231,518
4,606
236,124
16,136
252,260

11,252
538
11,790
11,790

562,837
217
563,054
201,345
1,717
766,116

1,012,824
6,001
195,100
(4,006)
1,209,919
9,983
120,242
(1,226)
1,338,918

59,211
2,687
452
(1,100)
61,250
2,533
3,495
(429)
66,849

39,125
1,246
40,371
3,363
840
44,574

112,837
417,057
(197,553)
332,341
58,018
(342,058)
(360)
47,941

2,029,604
430,351
(5,106)
2,454,849
73,897
(360)
1,717
(1,655)
2,528,448

-

1,435
604

252,754
26,646

649,506
50,535

41,887
7,940

14,133
2,121

-

959,715
87,846

-

2,039
694

279,400
32,465

(3,993)
696,048
62,454

(1,073)
48,754
7,440

16,254
2,570

-

(5,066)
1,042,495
105,623

-

2,733

311,865

(122)
758,380

(419)
55,775

18,824

-

(541)
1,147,577

ณ วันที่ 31 ธันวำคม2557

236,124

9,751

283,654

513,871

12,496

24,117

332,341

1,412,354

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

252,260

9,057

454,251

580,538

11,074

25,750

47,941

1,380,871

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี

2557 (จำนวน 68.76 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

87,846

2558 (จำนวน 85.13 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร)

105,623

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอุปกรณ์จำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้
งำนอยูม่ ูลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 386 ล้ำนบำท
(2557: 330 ล้ำนบำท) (งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ฯ 2558: 354 ล้ำนบำท 2557: 300 ล้ำนบำท)
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13.

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม

คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์

ค่ำพัฒนำ
ระบบ
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

รวม

คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์

ค่ำพัฒนำ
ระบบ
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558:
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ

52,416
(25,490)
26,926

546
546

52,962
(25,490)
27,472

52,009
(25,125)
26,884

546
546

52,555
(25,125)
27,430

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557:
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ

51,881
(20,577)
31,304

546
546

52,427
(20,577)
31,850

51,474
(20,228)
31,246

546
546

52,020
(20,228)
31,792

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่ำพัฒนำระบบระหว่ำงดำเนินงำนเพิ่มขึ้น
โอนเข้ำจำกที่ดิน อำคำร อุปกรณ์
ค่ำตัดจำหน่ำย
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2558
2557
31,850
32,556
175
1,293
2,646
360
(4,913)
(4,645)
27,472
31,850

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
31,792
32,483
175
1,293
2,646
360
(4,897)
(4,630)
27,430
31,792
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14.

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ทรัสต์รีซีท

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
2.45 - 2.59
2.01

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2557
575,262
1,217,920
5,003
172,120
580,265
1,390,040

ภำยใต้สัญญำวงเงินสิ นเชื่ อของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่
ระบุไว้ในสัญญำ ได้แก่ บริ ษทั ฯจะไม่นำสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯไปจำหน่ำยจ่ำยโอนหรื อก่อภำระผูกพันใดๆ
เว้นแต่ได้รับควำมเห็ นชอบจำกธนำคำร กำรดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและอัตรำส่ วน
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ให้เป็ นไปตำมสัญญำ เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีวงเงินสิ นเชื่อที่ยงั มิได้เบิกใช้เป็ นจำนวน 5,300 ล้ำนบำท
(2557: 4,462 ล้ำนบำท)
15.

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2558
2557
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
94,244
1,437
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
เจ้ำหนี้ อื่น- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
34,316
63,267
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
22,479
36,076
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
151,039
100,780

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2558
2557
89,926
7,390
15,143
13,778
32,662
61,586
15,975
29,729
153,706
112,483
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16.

เงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
(หน่วย: พันบำท)
อัตรำดอกเบี้ย
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินกู้ (ร้อยละต่อปี )
กำรชำระคืน
2558
2557
1
MLR - 2.4 ชำระคืนเป็ นรำยเดือนเริ่ มตั้งแต่เดือนมกรำคม 2559
407,000
201,000
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
(67,833)
เงินกูย้ มื ระยะยำว - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
339,167
201,000

ภำยใต้สัญญำเงินกูย้ ืมระยะยำว บริ ษทั ฯจะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ระบุไว้ใน
สัญญำ ได้แก่ บริ ษทั ฯจะไม่นำสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯไปจำหน่ ำยจ่ำยโอนหรื อก่อภำระผูกพันใดๆ เว้นแต่
ได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกธนำคำร กำรด ำรงอัต รำส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น และอัต รำส่ ว น
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ให้เป็ นไปตำมอัตรำที่กำหนดในสัญญำ เป็ นต้น
17.

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้ดงั นี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่ วนที่รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
ส่ วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2558
2557
23,403
20,564

(หน่ วย:พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
18,667
16,318

2,032
986

1,955
884

1,693
782

1,647
702

213
2,751
1,101
(800)
29,686

23,403

128
2,111
1,162
(800)
23,743

18,667
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ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู ้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2558
2557
558
469
2,460
2,370
3,018
2,839

(หน่วย:พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
558
469
1,917
1,880
2,475
2,349

บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ เป็ น
จำนวนประมำณ 2.7 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จำนวน 2.7 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมำณ 16 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 16 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
(ขึ้นกับช่วงอำยุ)

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
2558
2557
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
3.1
4.3
3.1
4.3
3-9
3-9
3-9
3-9
0 - 40

0 - 40

0 - 40

0 - 40

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

งบกำรเงินรวม
เพิ่มขึ้น 1 %
ลดลง 1 %
(2.3)
2.7
2.7
(2.3)

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1 %
ลดลง 1 %
(1.8)
2.1
2.1
(1.8)

งบกำรเงินรวม
เพิ่มขึ้น 20 % ลดลง 20 %
(1.5)
1.9

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 20 % ลดลง 20 %
(1.2)
1.5
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18.

สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริ ษ ทั ฯ ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ ำวไม่ สำมำรถนำไปจ่ำ ยเงิ นปั นผลได้ ในปั จจุ บนั บริ ษทั ฯได้จดั สรร
สำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว

19.

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำขนส่ง
ค่ำนำยหน้ำ
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป

งบกำรเงินรวม
2558
2557
285,280
272,403
118,865
100,316
33,223
25,183
3,857
3,325
5,637,321
6,283,135
281,557
(215,151)

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
234,325
223,276
110,520
92,477
107,971
97,252
67,489
69,185
5,637,321
6,283,135
274,561
(219,858)

20. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2558
2557
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย:พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

16,353
5

51,738
-

5

34,335
-

13,532
29,890

(6,506)
45,232

13,744
13,749

(6,291)
28,044
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จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย:พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557

งบกำรเงินรวม
2558
2557
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขำดทุนจำก
กำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย

813

-

680

-

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ มีดงั นี้

กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
เงินปันผลรับจำกบริ ษทั ย่อย
ขำดทุนทำงภำษีสำหรับปี ที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
อื่น ๆ
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินรวม
2558
2557
(13,100)
226,310
20%

20%

(2,620)

(หน่วย:พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
(62,736)
168,168
20%

20%

45,262

(12,547)

33,634

283
(13)
-

258
(201)
-

191
(13)
(6,053)

177
(201)
(5,561)

32,166
74
32,510
29,890

(87)
(30)
45,232

32,166
5
26,296
13,749

(5)
(5,590)
28,044
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย:พันบำท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2557
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำวัตถุดิบ
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
รวม

5,449
5,273
3,600
5,937
20,259

4,893
13,788
3,600
4,680
26,961

2,093
5,273
3,600
4,749
15,715

1,641
13,788
3,600
3,733
22,762

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ผลกระทบจำกกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำทำงบัญชี
และทำงภำษี
รวม

24,914
24,914

18,897
18,897

24,914
24,914

18,897
18,897

กำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รวม

4,544
(9,199)
(4,655)

8,064
8,064

(9,199)
(9,199)

3,865
3,865

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯ มีผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จำนวน 32.2 ล้ำนบำท (2557: ไม่มี)
ที่บริ ษทั ฯไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เนื่องจำกควำมผันผวนของรำคำเหล็กและสภำวะ
เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน
ผลขำดทุ นทำงภำษี ที่ยงั ไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิ น 32.2 ล้ำนบำท จะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์
ภำยในปี 2563
21. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
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22. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน ทั้งนี้ ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั ฯคือ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดำเนิ นธุ รกิ จหลักในส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่รำยงำนเพียงส่ วนงำนเดี ยว คือ ผลิ ตและ
จำหน่ ำยท่อเหล็กสำหรับอุตสำหกรรมก่อสร้ำงโดยเป็ นกำรขำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศและดำเนิ น
ธุ รกิจในเขตภูมิศำสตร์ เดียว คือ ประเทศไทย บริ ษทั ฯประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำ
จำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนซึ่ งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุน
จำกกำรดำเนินงำนในงบกำรเงิน ดังนั้น รำยได้ กำไรจำกกำรดำเนินงำน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงอยูใ่ น
งบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมส่ วนงำนดำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์ แล้ว
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกำรขำยต่ำงประเทศรวมคิดเป็ นประมำณ
ร้อยละ1.6 (31 ธันวำคม 2557: ร้อยละ1.8) ของยอดขำยรวม ยอดขำยในต่ำงประเทศเฉพำะของบริ ษทั ฯสำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกันประมำณร้อยละ 1.4 (31 ธันวำคม 2557: ร้อยละ 1.7) ของยอดขำยของบริ ษทั ฯ
ในปี 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ฯย่อย ไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรื อมำกกว่ำร้อยละ
10 ของรำยได้ของกิจกำร
23. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
สำรองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯบริ ษทั ย่อยและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุ นเป็ นรำยเดื อนใน
อัตรำร้ อยละ 5 ของเงิ นเดื อน และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่ อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบี ยบว่ำด้วย
กองทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในระหว่ำงปี 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินสมทบดังกล่ำวเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยจำนวน 3.8 ล้ำนบำท (2557: 3.7 ล้ำนบำท)
24. เงินปันผล
เงินปั นผล
เงินปั นผลประจำปี 2556

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2557

รวมเงินปันผลสำหรับปี 2557
เงินปั นผลประจำปี 2557
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2558

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2558

เงินปั นผลจ่ำย
(ล้ำนบำท)

เงินปั นผลจ่ำยต่อหุน้
(บำท/หุน้ )

264.0
264.0

0.40
0.40

105.6
105.6

0.16
0.16
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25.

ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้

25.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯมีรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนจำนวนเงินประมำณ 1.8 ล้ำนบำท (2557:13.9 ล้ำนบำท) ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับค่ำพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์
25.2 ภำระผูกพันตำมเลตเตอร์ ออฟเครดิต
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ภำระผูก พันตำมเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตกับ ผูข้ ำยในต่ ำ งประเทศเป็ นจำนวนเงิ น
ประมำณ 0.08 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ และ 0.05 ล้ำนยูโร (2557: 1.6 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ)
25.3 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้ำทำสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำที่ดินและยำนพำหนะกับกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกันและบริ ษทั อื่น อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจำนวนเงิ นขั้นต่ ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนที่บอกเลิ ก
ไม่ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
2558
2557
2558
2557
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

6.6
20.5
37.6

6.6
11.2
15.5

1.5
2.2
-

3.0
(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
2558
2557
2558
2557
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

4.8
20.5
37.6

3.4
9.3
15.5

1.5
2.2
-

2.7
-
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25.4 กำรคำ้ ประกัน
(1) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ฯเหลื ออยู่
เป็ นจำนวน 83 ล้ำนบำท (2557: 61 ล้ำนบำท) ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภำระผูกพันทำงปฏิ บตั ิ บำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประกอบด้วย หนังสื อค้ ำประกันเพื่อค้ ำประกันกำรจ่ำยชำระเงินให้กบั
กรมศุลกำกรจำนวน 66 ล้ำนบำท (2557: 46 ล้ำนบำท) เพื่อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำจำนวน 15 ล้ำนบำท
(2557: 14 ล้ำนบำท) เพื่อค้ ำประกันในกำรเป็ นผูน้ ำของเข้ำ/ผูส้ ่ งออกระดับบัตรทองให้กบั กรมศุลกำกร
จำนวน 1 ล้ำนบำท (2557: 1 ล้ำ นบำท) และเพื่ อค้ ำประกันในกำรเป็ นผูน้ ำของเข้ำ/ผูส้ ่ งออกระดับ
มำตรฐำนเออีโอให้กบั กรมศุลกำกรจำนวน 1 ล้ำนบำท (2557: ไม่มี)
(2) บริ ษทั ฯค้ ำประกันวงเงิ นบัตรเครดิ ตให้ก ับบริ ษ ทั ย่อยแห่ ง หนึ่ งเป็ นจำนวนเงิ น 1 ล้ำนบำท (2557:
1 ล้ำนบำท)
26.

เครื่องมือทำงกำรเงิน

26.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน ” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงิ นสด ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เงินลงทุน เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เงินกูย้ ืมระยะสั้นและ
เงิ นกูย้ ืมระยะยำว บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงิ นดังกล่ำว และมี
นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยมี ค วำมเสี่ ย งด้ำ นกำรให้ สิ น เชื่ อ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ ลู ก หนี้ กำรค้ำ และลู ก หนี้ อื่ น
ฝ่ ำยบริ หำรควบคุมควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมำะสม
ดัง นั้นบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจึ ง ไม่ ค ำดว่ำ จะได้รับ ควำมเสี ย หำยที่ เป็ นสำระส ำคัญจำกกำรให้สิ นเชื่ อ
นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่ อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่ องจำกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี
ฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จำนวนมำกรำย จำนวนเงิ นสู งสุ ดที่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอำจต้อง
สู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อคือมูลค่ำตำมบัญชี ของลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ยที่ สำคัญอันเกี่ ย วเนื่ องกับเงิ นฝำกสถำบันกำรเงิ น
เงิ นกู้ยืม ระยะสั้น และเงิ นกู้ยืม ระยะยำวที่ มีดอกเบี้ ย สิ นทรั พย์และหนี้ สิ นทำงกำรเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั รำ
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั
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สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทำงกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด หรื อ วันที่มีกำรกำหนดอัตรำ
ดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

งบกำรเงินรวม

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน1 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

-

441
-

556

441
556

-

441

556

997

580
-

-

151

580
151

-

100
407

-

100
407

580

507

151

1,238

0.375
-

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

2.01 - 2.59
MLR - 1.5
MLR - 2.4

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

งบกำรเงินรวม

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน1 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

-

332
-

579

332
579

-

332

579

911

1,390
-

-

101

1,390
101

-

100
201

-

100
201

1,390

301

101

1,792

0.375 - 0.50
-

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

1.95 - 3.43
MLR - 1.5
MLR - 2.4
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน1 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

-

265
-

502

265
502

-

265

502

767

580

-

-

580

2.01-2.59

เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

-

-

154

154

-

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

-

100
407

-

100
407

MLR-1.5

580

507

154

1,241

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

0.375
-

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

MLR-2.4

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน1 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

-

184
-

542

184
542

-

184

542

726

1,390

-

-

1,390

1.95 - 3.43

เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

-

-

112

112

-

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

-

100
201

-

100
201

MLR - 1.5

1,390

301

112

1,803

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

0.375 - 0.50
-

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

MLR - 2.4

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนที่สำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจำกกำรซื้ อหรื อขำยสิ นค้ำ
และกำรกูย้ มื เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศที่
จะครบกำหนดภำยใน 1 ปี ซึ่ งไม่ได้มีกำรทำสัญญำป้ องกันควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ยูโร

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
(ล้ำน)
(ล้ำน)
0.03
-

หนี้สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
(ล้ำน)
(ล้ำน)
0.2
3.9
1.1

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
36.0022
32.8834
39.2832
39.9180

26.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจำกเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงิ นกู้ยืมมีอตั รำดอกเบี้ ย
ใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริ ษทั ฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับ
มูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
27.

กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุ ประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯคือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ ำงทุนที่เหมำะสม
เพื่อสนับสนุ นกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้ ำงมูลค่ำกำรถื อหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นโดย ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558 กลุ่มบริ ษทั มีอตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ำกับ 0.65:1 (2557: 0.85:1) และเฉพำะบริ ษทั ฯมี
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.74:1 (2557: 0.95:1)

28.

กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2559
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