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                                                บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 (ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตรวจสอบแลว) 

1. ขอมูลทั่วไป 

1.1 บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2504 และจด
ทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 

1.2 บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) มีสถานที่ประกอบการ 3 แหง ดังน้ี 

1.2.1 สํานักงานใหญ ต้ังอยู 1/11 หมูที่ 3 ถนนลําลูกกา  ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

1.2.2 สาขาระยอง ต้ังอยู 308/3-4 ถนนสุขุมวิท ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

1.2.3 สาขาเชียงใหม ต้ังอยู  47/55-57 ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

1.3 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจซื้อมาขายไปผลิตภัณฑดานชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทํางานและสิ่งแวดลอม 

1.4 บริษัทฯ มีบริษัทยอย 1 แหง คือ บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกับระบบบําบัดนํ้า  โดย
บริษัทฯ ไดมีการลงทุนในบริษัทยอยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 และมีสัดสวนการลงทุนอยูรอยละ 60 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัทยอยดังกลาว 

1.5 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ คือ ตระกูลหวังธํารงและจารุต้ังตรง โดยถือหุนรอยละ 65.34 และ 28.42 ตามลําดับ 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินระหวางกาลรวม สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 งบการเงินระหวางกาลท่ีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และงบการเงินระหวางกาลเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 ไดจัดทําขึ้นโดยผูบริหารของบริษัทฯ และโดย
ยังมิไดมีการตรวจสอบ อยางไรก็ตามบริษัทฯ เห็นวางบการเงินดังกลาวไดมีการปรับปรุงเพ่ือใหแสดงฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานอยางถูกตองตามท่ีควรแลว 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีนําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศไทยและจัดทําเปนภาษาไทย  งบ
การเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาล รวมถึงการการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยเนนการให
ขอมูลที่เปนกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ เพ่ือไมใหซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว ดังน้ัน
การอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) และสวนไดเสียของบริษัท
ในบริษัทรวม  



 

13 
 

รายการและยอดคงเหลือทางบัญชีระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยที่มีนัยสําคัญไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว 

งบการเงินน้ีแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท เวนแตที่ระบุไวเปนอยางอื่น 

กลุมบริษัทไดใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 เชนเดียวกับที่ใชสาํหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552  

การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 17/2553 และ 34/2553ใหใชแมบทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) มีผลบังคับใชทันทีในงวดปจจุบัน ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวา
แมบทการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 

ข) มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2554 จํานวน 22 ฉบับ  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจ

เกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรบัปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2552) 
 

การรวมธุรกิจ 



 

14 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่
ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดท่ีเริ่มใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกลาว  

ค) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มีดังน้ี 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปดเผยขอมูล

เก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

ฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

3. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน ความเปนกิจการที่เก่ียวของกันพิจารณาจาก  
การถือหุนระหวางกัน หรือการมีผูถือหุนหรือกรรมการ หรือผูบริหารบางทานรวมกัน นอกจากน้ีความเก่ียวของกันยัง
พิจารณาถึงบุคคลหรือกิจการที่สามารถควบคุมบุคคล หรือกิจการอื่น หรือสามารถใชอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญในการ
ตัดสินใจดานการเงิน หรือการดําเนินงานของบุคคลหรือกิจการอื่น โดยบริษัทฯมีรายการบัญชีสินทรัพย หน้ีสิน รายไดและ
คาใชจายกับกิจการที่เก่ียวของกัน ผลของรายการดังกลาวไดรวมไวในงบการเงินตามเกณฑปกติของธุรกิจ 

3.1 กิจการที่เก่ียวของกัน ประกอบดวย 
ประเทศ ลักษณะความสมัพันธ สถานะบริษัท

บริษัทยอย :

บริษัท พีดี เจเนซสิ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ไทย ถือหุน เริ่มดําเนินธุรกิจไตรมาส 1/2553

บริษัทที่เก่ียวของกัน :

บริษัท แอเจิล แอ็ลไลแอนซ จํากัด สงิคโปร กรรมการถือหุน ดําเนินธุรกิจ

บริษัท แอเจิล เซฟตี้ อีควิปเมนท จีน กรรมการถือหุนทางออม ดําเนินธุรกิจ
          (เซีย่งไฮ) คอรปอเรชัน่จํากัด

บริษัท เจเนซสิ เอ็นไวรอนเมนท ไทย กรรมการถือหุนทางออม ดําเนินธุรกิจ
          เซอรวิส จํากัด

บริษัท เอ็น แอนด พี โฮลดิ้ง จํากัด ไทย ถือหุน ปจจุบันไมไดประกอบกิจการ

บริษัท พีดีเอฟ ซพัพลาย จํากัด ไทย กรรมการและผูบริหารรวมกัน ดําเนินธุรกิจ

บริษัท กัส มีเดีย จํากัด ไทย กรรมการและผูบริหารรวมกัน ดําเนินธุรกิจ

บริษัท ฟลเตรชัน่ ซสิเต็มส ไทย กรรมการถือหุนทางออม ดําเนินธุรกิจ
     (ประเทศไทย) จํากัด

กิจการที่เกี่ยวของกัน
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3.2 ยอดคงเหลือระหวางกิจการที่เก่ียวของกัน ประกอบดวย 

  หนวย : บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กันยายน 2553  31 ธันวาคม 2552  30 กันยายน 2553  1 ธันวาคม 2552 

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน        

   บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด -  -  6,057,805.00  - 

ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน       

   บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด        

      เงินใหกูยืมระยะส้ัน  -  -  5,000,000.00  5,000,000.00 

      ดอกเบี้ยคางรับ  -  -  -  59,589.04 

       รวม  -  -  5,000,000.00  5,059,589.04 

   บริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จํากัด       

       เงินใหกูยืมระยะยาวทีถ่ึงกําหนดชําระ   ใน        

ภายในหนึ่งป -  1,141,802.95  -  - 

       ดอกเบี้ยคางรับ -  40,602.74  -  - 

       รวม  -  1,182,405.69  -  - 

   นาย ชวลิต หวังธํารง         

       ลูกหนีอ้ื่น  -  50,000.00  -  50,000.00 

รวมลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกิจการที่        

   เกี่ยวของกัน  -  1,232,405.69  5,000,000.00  5,109,589.04 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ       

   บริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จํากัด        

       เงินใหกูยืมระยะยาว  -  3,800,000.00  -  - 

       หัก สวนที่จะถึงกําหนดชาํระ        

ภายในหนึ่งป -  (1,141,802.95)  -  - 

       สุทธิ  -  2,658,197.05  -  - 

คาเชาคางรับ         

   บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด -  -  55,000.00  - 

3.2.1 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันเปนเงินใหกูยืมระยะยาวที่บริษัทยอยของบริษัทฯ คือ บริษัท พีดี 
เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  ใหกูแกบริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จํากัด  โดยมีการจัดทําเปนสัญญา
เงินกูวงเงิน 4.8 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 15% ตอป ไดมีการเบิกใชเงินแลวจํานวน 3.8 ลานบาท กําหนดให
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ชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนรายเดือนตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกู และตองชําระใหเสร็จสิ้นภายใน 66 เดือน 
เริ่มชําระในเดือนมกราคม 2553  

ในระหวางงวดบริษัทยอยไดรับชําระเงินใหกูยืมดังกลาวแลวทั้งจํานวน 

3.3 รายการบัญชีระหวางกิจการที่เก่ียวของกัน 

3.3.1 รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทที่เก่ียวของกันสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2553 และ 2552 มีดังน้ี 

หนวย : บาท  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ  

นโยบายการกําหนดราคา 2553  2552  2553  2552  

บริษัทยอย       

บริษัท พีด ีเจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด     

ซ้ือสินคา -  -  151,008.00  -  ราคาทุนบวกกาํไรสวนเพิ่ม 

ขายสินคา -  -  3,621,500.00  -  ราคาทุนบวกกาํไรสวนเพิ่ม 

ดอกเบี้ยรับ -  -  189,041.92  -  อัตรารอยละ 15 ตอป 

รายไดคาเชาอาคาร -  -  55,000.00  -  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน        

บริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จํากัด     

ดอกเบี้ยรับ 28,266.03  -  -  -  อัตรารอยละ 15 ตอป 

3.3.2 รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทที่เก่ียวของกันสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2553 และ 2552 มีดังน้ี 

หนวย : บาท  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ  

นโยบายการกําหนดราคา 2553  2552  2553  2552  

บริษัทยอย       

บริษัท พีด ีเจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด     

ซ้ือสินคา -  -  151,008.00  -  ราคาทุนบวกกาํไรสวนเพิ่ม 

ขายสินคา -  -  7,848,349.00  -  ราคาทุนบวกกาํไรสวนเพิ่ม 

ดอกเบี้ยรับ -  -  560,958.92  -  อัตรารอยละ 15 ตอป 

รายไดคาเชาอาคาร -  -  55,000.00  -  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน        

บริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จํากัด     

ซ้ือสินคา 25,000.00  -  -  -  ราคาทุนบวกกาํไรสวนเพิ่ม 

ขายสินคา 45,500.00  -  -  -  ราคาทุนบวกกาํไรสวนเพิ่ม 
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หนวย : บาท  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ  

นโยบายการกําหนดราคา 2553  2552  2553  2552  

ดอกเบี้ยรับ 291,511.42  -  -  -  อัตรารอยละ 15 ตอป 

บริษัท ฟลเตรชัน่ ซิสเต็มส(ประเทศไทย) จํากัด     

ซ้ือสินคา 492,600.00  -  -  -  ราคาทุนบวกกาํไรสวนเพิ่ม 

4. ลูกหน้ีการคา 

ลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 แยกตามอายุหน้ีที่คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได
ดังน้ี 

2553 2552 2553 2552

ลูกหน้ีการคา

หน้ีท่ียังไมถึงกําหนดชําระ          56,082,597.01     58,210,542.81        55,562,470.01      58,210,542.81

คางชําระ

1-60 วัน          43,535,744.86     22,442,277.59        41,019,171.20      22,442,277.59

61-120 วัน            3,266,334.62          662,214.30          3,266,334.62           662,214.30

121-180 วัน               241,915.20            57,587.40             241,915.20             57,587.40

มากกวา 180 วัน ข้ึนไป            2,484,421.86       2,512,401.43          2,484,421.86        2,512,401.43

รวม       105,611,013.55     83,885,023.53      102,574,312.89      83,885,023.53

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (2,425,431.44) (2,499,138.29) (2,425,431.44) (2,499,138.29)

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ       103,185,582.11     81,385,885.24 100,148,881.45      81,385,885.24

ลูกหน้ีการคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน

หน้ีท่ียังไมถึงกําหนดชําระ                              -                           -            3,564,753.15                          -   

คางชําระ

1-60 วัน                              -                           -               310,251.85                          -   

61-120 วัน                              -                           -            2,182,800.00                          -   

รวม                              -                           -            6,057,805.00                          -   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หนวย : บาท
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5. สินคาคงเหลือ-สุทธ ิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บัญชีน้ีประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

สนิคาคงเหลือ       125,186,225.94      95,909,929.22      122,182,558.95     95,909,929.22

สนิคาระหวางทาง            6,138,552.13        5,948,152.34          6,138,552.13       5,948,152.34

งานระหวางทํา          11,742,099.04                          -                              -                           -   

รวม       143,066,877.11    101,858,081.56      128,321,111.08   101,858,081.56

หัก คาเผื่อการดอยคา (6,727,384.95) (5,407,479.66) (6,727,384.95) (5,407,479.66)

สนิคาคงเหลือ-สทุธิ       136,339,492.16      96,450,601.90      121,593,726.13     96,450,601.90

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หนวย : บาท

 
6. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บัญชีน้ีประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

เงินจายลวงหนาคาสนิคา            2,477,337.17      4,950,819.69          2,462,066.42        4,950,819.69

คาใชจายจายลวงหนา            1,035,002.45      1,068,359.62          1,035,002.45        1,068,359.62

ภาษีซือ้ยังไมถึงกําหนดชําระ               690,687.20         751,852.70             687,112.02           751,852.70

อ่ืนๆ            2,540,529.36      1,513,717.45          1,959,223.79        1,461,801.97

รวม            6,743,556.18      8,284,749.46          6,143,404.68        8,232,833.98

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หนวย : บาท

 
7.  เงินลงทุนในบริษัทยอย 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บัญชีน้ีประกอบดวย 

2553 2552

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด      5,000,000.00                60.00     3,000,000.00  3,000,000.00

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนท่ีชําระแลว

สัดสวนการ
ลงทุนรอยละ
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8. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมช่ือบริษัท แอเจิล แอ็ลไลแอนซ จํากัดซึ่งต้ังอยูใน
ประเทศสิงคโปรใหแกบุคคลที่เก่ียวของกันและบุคคลอื่น จํานวนเงิน 2.78 ลานบาท และ 1.56 ลานบาท ตามลําดับ รวมเปน
จํานวนเงิน 4.34 ลานบาท ซึ่งเงินลงทุนตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียมีราคาตามบัญชีเปนศูนยบาท 
เกิดผลกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนเปนจํานวนเงิน 4.51 ลานบาท และเงินลงทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธรีาคาทุนมีราคาตามบัญชี 4.51 ลานบาท เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเปนจํานวนเงิน 0.17 ลานบาท 

9. เงินลงทุนระยะยาวกิจการที่เก่ียวของกัน-สุทธิ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บัญชีน้ีประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

บริษัท เอ็น แอนด พ ีโฮลดิ้ง จํากดั 2
ราคาทุน    1,000,000.00    1,000,000.00    1,000,000.00     1,000,000.00

หัก คาเผื่อการดอยคา (1,000,000.00) (1,000,000.00) (1,000,000.00) (1,000,000.00)

สุทธิ                      -                        -                        -                         -   

สัดสวนการ
ลงทุนรอยละ

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

 
10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 สรุปไดดังน้ี 

   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 140,552,946.17              140,533,859.97              

ซ้ือเพ่ิมข้ึนระหวางงวด 23,807,059.95                20,817,051.89                

รับโอนจัดประเภทสินทรัพยระหวางงวด - มูลคาสุทธิ

   ตามบัญชี ณ วันท่ีโอน 3,972,341.77                  3,972,341.77                  

จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันจําหนาย (162,134.74)                   (162,134.74)                    

คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (9,461,543.39)                (9,389,367.86)                 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 158,708,669.76              155,771,751.03              

หนวย :บาท

 
ในเดือนสิงหาคม 2553 บริษัทฯ ไดทําสัญญาใหเชาอาคารที่ไมไดใชในการประกอบกิจการกับบริษัทยอยคือ บริษัท พีดี เจเนซิส 
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด และไดมีการรับโอนจัดประเภทมาเปนบัญชีอาคารและสวนปรับปรุงอาคารในหมวดที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
ซึ่งมีราคาตามบัญชี ณ วันที่โอนจํานวนเงิน 3,972,341.77 บาท 

บริษัทฯไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางสวนหน่ึงซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จํานวน 112.38 ลานบาท ไป
จํานองเพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน 3 แหง 
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11. สินทรัพยที่ไมไดใชในการประกอบกิจการ-สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยที่ไมไดใชในการประกอบการสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553     
สรุปไดดังน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 7,284,844.57                  7,284,844.57                  

โอนจัดประเภทสินทรัพยระหวางงวด - มูลคาสุทธิ

   ตามบัญชี ณ วันท่ีโอน (3,972,341.77)                (3,972,341.77)                 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนายสําหรับงวด (596,267.11) (596,267.11)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 2,716,235.69                  2,716,235.69                  

หนวย :บาท

 
 บริษัทฯไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่ไมไดใชในการประกอบกิจการสวนหน่ึงซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 
2553 จํานวน 1.95 ลานบาท ไปจํานองเพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเช่ือระยะสั้นกับสถาบันการเงินแหงหน่ึง 

12. สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยที่ไมมีตัวตนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 สรุปไดดังน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 2,926,446.18                    2,926,446.18                  

ซ้ือเพ่ิมระหวางงวด 1,993,900.00                    1,993,900.00                  

คาตัดจําหนายสําหรับงวด (773,401.01) (773,401.01)

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 4,146,945.17                    4,146,945.17                  

หนวย :บาท

 
 

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บัญชีน้ีประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

เงินเบิกเกินบัญชธีนาคาร          32,005,484.50    44,575,392.88        32,005,484.50      44,575,392.88

ต๋ัวสญัญาใชเงิน          30,000,000.00                        -          30,000,000.00                          -   

เงินกูยืมระยะสัน้ในรูปทรัสตรีซที          31,183,543.05    12,328,544.65        31,183,543.05      12,328,544.65

รวม          93,189,027.55    56,903,937.53        93,189,027.55      56,903,937.53

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หนวย : บาท

บริษัทฯไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางไปจดจํานองเพ่ือค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ดังกลาว โดยมีกรรมการของบริษัทฯรวมค้ําประกัน  
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14. เจาหน้ีการคา 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บัญชีน้ีประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

เจาหนี้การคาในประเทศ          22,730,464.34    18,061,100.40        21,890,721.13      18,061,100.40

เจาหนี้การคาตางประเทศ          39,551,300.66    44,963,867.55        39,551,300.66      44,963,867.55

รวม          62,281,765.00    63,024,967.95        61,442,021.79      63,024,967.95

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หนวย : บาท

 
15. หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บัญชีน้ีประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

หนี้สนิตามสญัญาเชาการเงินคงเหลือ         6,106,570.00          2,206,230.00      6,106,570.00    2,206,230.00

หัก ตนทุนทางการเงินรอตัดบัญชี (342,469.81) (66,249.42) (342,469.81) (66,249.42)

มูลคาปจจุบันของหนี้สนิตามสญัญาเชาการเงิน         5,764,100.19          2,139,980.58      5,764,100.19    2,139,980.58

หัก สวนของหน้ีสนิตามสญัญาเชาการเงิน

   ที่จะครบกําหนดชําระภายใน 1 ป (2,696,459.81) (1,587,151.20) (2,696,459.81) (1,587,151.20)

สทุธิ         3,067,640.38             552,829.38      3,067,640.38       552,829.38

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หนวย : บาท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 
 

16. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บัญชีน้ีประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ณ 1 มกราคม     52,733,509.25    66,189,367.52       52,733,509.25  66,189,367.52

เพิ่มข้ึนในระหวางงวด     25,000,000.00                        -   25,000,000.00     -                   

จายชําระคืนในระหวางงวด (10,499,592.27) (13,455,858.27) (10,499,592.27) (13,455,858.27)

หัก สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึง

   กําหนดชําระภายใน 1 ป (21,443,676.09) (14,042,601.49) (21,443,676.09) (14,042,601.49)

สุทธิ     45,790,240.89    38,690,907.76       45,790,240.89  38,690,907.76

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หนวย : บาท

 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 บริษัทฯไดทําสัญญากูเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหน่ึงจํานวน 70 ลานบาท โดยกําหนด
จายชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกูเปนรายเดือน เดือนละ 1.35 ลานบาท จํานวน 60 งวด เริ่มชําระงวดแรกเดือน
กันยายน 2551 โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังน้ี 

งวดผอนชําระ อัตราดอกเบี้ย (ตอป) 

งวดท่ี 1 - 24 MLR - 1.5 

งวดท่ี 25 - 36 MLR - 0.5 

งวดท่ี 37 เปนตนไป MLR 

 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 บริษัทฯ ไดทําสัญญากูเงินกับธนาคารพาณิชยแหงเดียวกันอีกจํานวน 25 ลานบาท โดยจะกําหนด
ชําระเงินตนพรอมดอกเบ ี้ยตามสัญญาเงินกูเปนรายเดือน เดือนละ 0.7 ลานบาท จํานวน 36 งวด เริ่มชําระงวดแรกเดือนตุลาคม 
2553 โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังน้ี 

งวดผอนชําระ อัตราดอกเบี้ย (ตอป) 

งวดท่ี 1 - 12 MLR - 0.5 

งวดท่ี 13 - 36 MLR 

บริษัทฯไดนําที่ดินและสิ่งปลูกสรางของบริษัทไปจดจํานองเพ่ือค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกลาว  และ
มีกรรมการของ บริษัทฯรวมค้ําประกัน  
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17. หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บัญชีน้ีประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

ภาษีมูลคาเพ่ิม               468,784.50         312,497.22             887,058.61           312,497.22

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย            3,348,166.36         357,396.84          3,296,184.36           357,396.84

คานายหนาคางจาย            2,955,420.64      1,811,949.28          2,745,420.64        1,811,949.28

โบนัสคางจาย            9,639,992.00      4,352,749.00          9,639,992.00        4,352,749.00

รายไดรับลวงหนา          12,606,584.91      1,017,333.43             491,959.41        1,017,333.43

เจาหนี้จากการซ้ือสินทรัพยถาวร                              -           546,561.37                            -             546,561.37
อ่ืนๆ            4,722,673.56      5,849,071.63          3,896,848.80        5,807,761.95
รวม          33,741,621.97    14,247,558.77        20,957,463.82      14,206,249.09

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หนวย : บาท

 
18. เงินปนผลจาย 

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ไดมีมติใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนของ
บริษัทฯ จากผลการดําเนินงานป 2552 ในอัตราหุนละ 0.13 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 12.35 ลานบาท โดยไดแบงเปนจายเงิน
ปนผลระหวางกาลไปในอัตราหุนละ 0.05 บาท เปนจํานวนเงิน 4.75 ลานบาท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 และจายสวนที่เหลือ
ในอัตราหุนละ 0.08 บาท เปนจํานวนเงิน 7.6 ลานบาท เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 และจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 1.35 ลานบาท  

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ไดมีมติใหจายปนผลระหวางกาลจาก
ผลการดําเนินงานงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ในอัตราหุนละ 0.08 บาท และจายจากกําไรสะสมในอัตราหุนละ 
0.22 บาท เปนจํานวนเงิน 28.5 ลานบาท ในวันที่ 15 กันยายน 2553  

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ไดมีมติใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนของ
บริษัทฯ จากผลการดําเนินงานป 2551 ในอัตราหุนละ 0.23 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 21.85 ลานบาท และมีมติอนุมัติจัดสรร
เปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2.60 ลานบาท โดยไดแบงเปนจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปน
จํานวนเงิน 9.50 ลานบาท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 และจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.17 ลานบาท และจาย
สวนที่เหลือในอัตราหุนละ 0.13 บาท เปนจํานวนเงิน 12.35 ลานบาท เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 และจัดสรรเปนทุนสํารอง
ตามกฎหมายจํานวน 1.43 ลานบาท 

19. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนสํารองตาม
กฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม
นอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทุนสํารองตามกฎหมายน้ีไมสามารถนําไปจายปนผลได 
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20. คาใชจายตามลักษณะ 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญดังน้ี 

งบการเงินรวม

2553 2553 2552

การเปล่ียนแปลงในสนิคาคงเหลือ

และงานระหวางทํา 6,459,549.99          12,889,396.92            8,231,717.51

คาเสือ่มราคาและคาตัดจําหนาย 3,786,170.34          3,754,237.63               3,322,706.85

ซือ้สนิคา          99,216,811.54        99,597,732.15     73,486,444.37

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชน
อ่ืนของพนักงาน          20,163,199.24        18,740,822.58     17,788,478.63

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท

งวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวม

2553 2553 2552

การเปล่ียนแปลงในสนิคาคงเหลือ

และงานระหวางทํา (41,208,795.55) (26,463,029.52)        45,519,454.38

คาเสือ่มราคาและคาตัดจําหนาย 10,831,211.51 10,759,035.98          9,816,553.87

ซือ้สนิคา 358,761,012.79      350,679,161.16      168,178,980.36

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชน
อ่ืนของพนักงาน        68,672,650.33        64,811,956.27        51,650,094.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท

งวดเกาเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน
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21. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจซื้อมาขายไปอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและอุปกรณนิรภัย 
(2) ธุรกิจเก่ียวกับระบบบําบัดนํ้า และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ขอมูลทางการเงินจําแนกตาม
สวนงานธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 มีดังตอไปน้ี 

หนวย : พนับาท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 

ธุรกิจซ้ือมาขายไป
อุปกรณเพื่อความ
ปลอดภัยและ
อุปกรณนิรภัย 

ธุรกิจเกี่ยวกับ
ระบบบําบัดน้าํ 

  

งบการเงินรวม  

 
  

รายได  162,315  2,437      164,752 
ตนทุนขายและตนทุนบริการ (106,691) (1,803)      (56,258) 

กําไรข้ันตนตามสวนงาน    55,624    662       56,258 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน: 
รายไดอืน่ 
   หนี้สงสัยจะสูญโอนกลบั          90 
   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     1,634 
   อืน่ๆ        473 
คาใชจายในการขาย  (17,954) 
คาใชจายในการบริหาร  (15,654) 
คาตอบแทนผูบริหาร    (6,330) 
ตนทุนทางการเงนิ    (1,422) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล    (5,669) 

กําไรสุทธิ     11,426 
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 หนวย : พนับาท 

สําหรับงวดเกาเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2553 
ธุรกิจซ้ือมาขาย
ไปอุปกรณเพื่อ
ความปลอดภัย
และอุปกรณ

นิรภัย 

ธุรกิจ
เกี่ยวกับ

ระบบบําบัด
น้ํา 

 
  

งบการเงินรวม   

  

 
  

รายได 463,429   2,611            466,040 
ตนทุนขายและตนทุนบริการ (316,725) (1,994)      (318,719) 

กําไรข้ันตนตามสวนงาน 146,704     617        147,321 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน: 
รายไดอืน่    
   หนี้สงสัยจะสูญโอนกลบั                            90 
   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน   3,101 
   อืน่ๆ                       2,894 
คาใชจายในการขาย    (45,659) 
คาใชจายในการบริหาร                   (42,266) 
คาตอบแทนผูบริหาร                   (18,968) 
ตนทุนทางการเงนิ              (3,473) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล            (14,640) 

กําไรสุทธิ        28,400 

22. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน ดังน้ี 

วงเงิน เบิกใช ยังไมไดใช

1) เลตเตอร ออฟ เครดิตและทรัสตรีซีส 58 (36) 22

2) ตั๋วสัญญาใชเงิน 30 (30) -

3) หนังสือคํ้าประกัน 29 (3) 27

4) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 80 (32) 48

5) ภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือเงินตราตาง

   ประเทศลวงหนา 120 - 120

6)

หนวย : ลานบาท

ภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาท่ียังไมไดใชวงเงินจํานวน 1.15 ลานดอลลารสหรัฐ

บริษัทฯไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัท เงินฝากประจําของกรรมการ และกรรมการคํ้าประกันภาระผูกพันกับ
ธนาคารดังกลาว 
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23. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
บริษัทฯ ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และสําหรับงวด
สามเดือน และ เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ใหม เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน 
ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปน้ี 

รายการในงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  

    หนวย : บาท   

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการบัญชี  ตามรายงานไว  จํานวนที่จัดประเภท  ตามที่จัดประเภทใหม 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  7,048,102.20               2,363,807.41  9,411,909.61 

ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ  83,749,692.65  (2,363,807.41)  81,385,885.24 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ  143,677,839.14  (3,143,979.17)  140,533,859.97 

สินทรัพยที่ไมไดใชในการประกอบกิจการ - สทุธิ  4,140,865.40               3,143,979.17  7,284,844.57 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหน่ึงป 

 
 

16,200,000.00 
 

 

(2,157,398.51) 
 

 

14,042,601.49 

เงินกูยืมระยะยาว -สุทธิ    36,533,509.25           2,157,398.51        38,690,907.76 

   

  หนวย : บาท 

  งบการเงินรวม 

รายการบัญชี  ตามรายงานไว  จํานวนที่จัดประเภท  ตามท่ีจัดประเภทใหม 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  13,041,587.84               2,363,807.41  15,405,395.25 

ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ  83,749,692.65  (2,363,807.41)  81,385,885.24 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ  143,696,925.34  (3,143,979.17)  140,552,946.17 

สินทรัพยที่ไมไดใชในการประกอบกิจการ - สทุธิ  4,140,865.40               3,143,979.17  7,284,844.57 

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหน่ึงป 

 
 

16,200,000.00 
 

 

(2,157,398.51) 
 

 

   14,042,601.49 

เงินกูยืมระยะยาว -สุทธิ    36,533,509.25           2,157,398.51        38,690,907.76 
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รายการในงบกําไรขาดทุน  

    หนวย : บาท   

  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

  สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 

รายการบัญชี  ตามรายงานไว  
จํานวนที่จัด
ประเภท  ตามท่ีจัดประเภทใหม 

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน  -  (500,184.63)  (500,184.63) 

คาใชจายในการขาย  (28,853,498.56)  213,001.00  (28,640,497.56) 

คาใชจายในการบริหาร  (34,972,962.05)  (3,935,478.33)  (38,908,440.38) 

ตนทุนขาย  (236,753,280.74)  4,222,661.96  (232,530,618.78) 

    หนวย : บาท   

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 

รายการบัญชี  ตามรายงานไว  
จํานวนที่จัด
ประเภท  ตามท่ีจัดประเภทใหม 

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน  -  (67,639.43)  (67,639.43) 

คาใชจายในการขาย  (10,938,099.27)  16,001.00  (10,922,098.27) 

คาใชจายในการบริหาร  (11,382,399.70)  (4,171,023.53)  (15,553,423.23) 

ตนทุนขาย  (90,020,231.59)  4,222,661.96  (85,797,569.63) 

    หนวย : บาท   

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 

รายการบัญชี  ตามรายงานไว  
จํานวนที่จัด
ประเภท  ตามท่ีจัดประเภทใหม 

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน  -  (500,184.63)  (500,184.63) 

คาใชจายในการขาย  (28,853,498.56)  213,001.00  (28,640,497.56) 

คาใชจายในการบริหาร  (34,972,962.05)  (3,935,478.33)  (38,908,440.38) 

ตนทุนขาย  (236,753,280.74)  4,222,661.96  (232,530,618.78) 

24. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 


