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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  

1. ขอมูลทั่วไป 

1.1 บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2504 และจด
ทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 และเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ต้ังแตวันที่ 9 ธันวาคม 2553 

1.2 บริษัท ผลธัญญะ จํากัด(มหาชน) มีสถานที่ประกอบการ 3 แหง ดังน้ี 

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

1.2.2 สาขาระยอง เลขท่ี 155/213 ตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

1.2.3 สาขาเชียงใหม เลขท่ี 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 ไดลงทุนในบริษัทยอยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ในสัดสวนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย
ดังกลาว 

1.5 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ คือ ตระกูลหวังธํารงและจารุต้ังตรง  

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย 
รวมท้ังกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของ 

 การแสดงรายการในงบการเงิน ไดทําขึ้นเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 30 มกราคม 
2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 

 งบการเงินของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานใน
ประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย บริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น
โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

 งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม เวนแตไดเปดเผยไวแลวในนโยบายการบัญชี   

 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมี
ผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย การประมาณ
และขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตางๆที่ผูบริหารมีความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณ
แวดลอมน้ันซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจเก่ียวกับการกําหนดจํานวนสินทรัพยและหน้ีสินน้ันๆ 
ดังน้ันผลที่เกิดขึ้นจริงจากการต้ังขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 
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ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ 
และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปจจุบันและอนาคต 

ในระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศการจัดเลขระบุมาตรฐานการบัญชีของไทยบางรายการ ดังน้ี  
เลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีเดิม เลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีใหม เรื่อง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 102 ก า ร รั บ รู ร า ย ไ ด สํ า ห รั บ ธุ ร กิ จ

อสังหาริมทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของ

ธน าค า รและสถ าบั นก า ร เ งิ นที่
คลายคลึงกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 การบัญชีสําหรับการปรับโครงสราง
หน้ีที่มีปญหา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2545) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสาร
หน้ีและตราสารทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 42 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 การบัญชีสําหรับกิจการที่ ดํ า เ นิน
ธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107  การแสดงรายการและการเปดเผย
ขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

การประกาศใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
ใหมและปรับปรุงใหม 

ในระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชแมบทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) มีผลบังคับใชทันทีในปปจจุบัน ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวาแมบท
การบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน 

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช
สําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 รวมจํานวน 28 ฉบับ  

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง

บัญชีและขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูล เ ก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่

เก่ียวของกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อ

ออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอ

รุนแรง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน  หน้ีสินที่อาจเ กิดขึ้น  และ

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ ถือไว เ พ่ือขายและการ

ดําเนินงานที่ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใช 
ยกเวนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังตอไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  

การเปล่ียนแปลงที่สําคัญในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) มีผลกระทบตอกลุมบริษัท/บริษัท ดังน้ี 

(1) ตนทุนในการรื้อ การขนยาย และการบูรณะสภาพของสินทรัพย ซึ่งเปนภาระผูกพันอันเกิดขึ้นจากการติดต้ัง
สินทรัพยดังกลาว ตองถือเปนตนทุนของสินทรัพยและอาจมีการคิดคาเสื่อมราคาประจําป 

(2) การกําหนดคาเสื่อมราคา ตองพิจารณาแตละสวนประกอบแยกตางหาก เมื่อสวนประกอบแตละสวนน้ันมีตนทุนที่
มีนัยสําคัญ 

(3) มูลคาคงเหลือของที่ดิน อาคาร และอุปกรณตองมีการประมาณดวยจํานวนเงินสุทธิที่คาดวาจะไดรับในปจจุบัน
จากการจําหนายสินทรัพยน้ัน หากสินทรัพยน้ันมีอายุและสภาพที่คาดวาจะเปน ณ วันสิ้นสุดอายุการใหประโยชน 
นอกจากน้ีตองมีการทบทวนมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนอยางนอยทุกสิ้นป 

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดังกลาวขางตนตองบการเงินหาก
ไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) นับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ไดรวมขอกําหนดในการรับรูและวัดมูลคาตนทุนผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน
ภายใตโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว ผลประโยชนระยะยาวอื่น และผลประโยชนเมื่อเลิกจางในระหวางงวดซึ่งได
มีการใหบริการและกําหนดใหมีขอสมมติตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยเพ่ือประเมินภาระผูกพันและคาใชจาย 
นอกจากนี้ภาระผูกพันไดถูกประเมินโดยการคิดลดกระแสเงินสดแตละหนวยที่ประมาณการไวเน่ืองจากอาจมีการจาย
ชําระในหลายๆ ปภายหลังจากที่พนักงานไดทํางานให  

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบดังกลาวขางตนตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐาน
การบัญชีฉบับดังกลาว  

ค) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มีดังน้ี 
มาตรฐานการบัญชี เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปดเผย

ขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ 

  ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบดังกลาวขางตนตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐาน
การบัญชีฉบับดังกลาว  

 งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับบริษัทฯ
ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว  

 สวนของผูถือหุนสวนนอย คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของกลุมบริษัทฯ 
และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมและแสดงในสวนของผูถือหุนในงบดุลรวม 
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3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 
ขายสินคา 

 รายไดและตนทุนจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของ
สินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับสินคาที่ไดสง
มอบหลังจากหักสวนลดแลว  

รายไดจากการใหบริการติดต้ังระบบบําบัดนํ้า 
 เมื่อผลงานการติดต้ังระบบบําบัดนํ้าสามารถประมาณไดอยางนาเช่ือถือ รายไดตามสัญญาและตนทุนที่เกิดขึ้นจะถูกรับรูในงบ

กําไรขาดทุนโดยคํานวณจากความสําเร็จของงานติดต้ังตามสัญญา ณ วันที่ในงบดุล  ขั้นความสําเร็จของงานติดต้ังดังกลาว
คํานวณโดยใชประมาณการท่ีดีที่สุดของผูบริหารจากการสํารวจงานที่ทํา  ในกรณีที่มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาตนทุน
ทั้งสิ้นของโครงการเกินกวามูลคารายไดตามสัญญา บริษัทจะรับรูประมาณการขาดทุนดังกลาวเปนคาใชจายทันทีในงบกําไร
ขาดทุน 

รายไดจากการใหบริการอ่ืน 
 บริษัทรับรูรายไดจากการใหบริการเมื่อไดใหบริการแลวเสร็จ 

ดอกเบี้ยและรายไดอื่น 
 ดอกเบี้ยและรายไดอื่นบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 

คาใชจาย 
 คาใชจายบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึง
กําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

ลูกหน้ีการคาและคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

  ลูกหน้ีการคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน ฐานะ
การเงินในปจจุบันของลูกหน้ี และการวิเคราะหอายุหน้ี 

สินคาคงเหลือ 

 สินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําแสดงมูลคาตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคา
ใดจะตํ่ากวา ตนทุนของสินคา ประกอบดวยตนทุนที่ซื้อ ตนทุนในการดัดแปลงหรือตนทุนอื่นเพ่ือใหสินคาอยูในสถานที่และ
สภาพปจจุบัน  

วัตถุดิบแสดงมูลคาตามวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา และจะถือเปนสวนหน่ึงของ
ตนทุนการผลิตและตนทุนการใหบริการเมื่อมีการเบิกใช ตนทุนของวัตถุดิบประกอบดวยตนทุนที่ซื้อ ตนทุนในการดัดแปลง
หรือตนทุนอื่นเพ่ือใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน  

มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย  
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 สํารองเผ่ือสินคาเสื่อมสภาพจะต้ังขึ้นโดยพิจารณาจากสินคาที่เสื่อมสภาพหรือสินคาที่เก็บไวนาน 

เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอย
คา (ถามี) 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของ
สินทรัพย (ถามี)  

 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยดังน้ี 

อาคารและสิ่งปรับปรุงอาคาร 20 ป 
ระบบสาธารณูปโภค 10 ป 

   สินคาสาธิต 5 ป 
เครื่องมือ 5 ป 
เครื่องตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 3 -5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 

 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับงานระหวางกอสราง 

การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทฯหากมีขอบงชี้วาสินทรัพย
ดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือ
มูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯ ประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอน
ภาษีที ่สะทอนถึงการประเมินความเสี ่ยงในสภาพตลาดปจจุบ ันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี ่ยงซึ ่ง เป น
ลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯใชแบบจําลอง
การประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนาย
สินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและ
สามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเก่ียวของกัน 

 บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน  

สิทธิการเชาที่ดินและอาคาร และคาตัดจําหนาย 

  สิทธิการเชาที่ดินและอาคารแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายของสิทธิการเชาที่ดินและอาคารคํานวณ
จากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลาตามอายุสัญญาเชา  

  คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน  
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สินทรัพยไมมีตัวตน และคาตัดจําหนาย 

สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยน้ัน 

บริษัทฯ ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงช้ีวาสินทรัพยน้ันเกิดการดอยคา บริษัทฯ จะ
ทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนาย
รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังน้ี 

 อายุการใหประโยชน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 5 ป 

สัญญาเชาระยะยาว 

  สัญญาเชาทางการเงิน 

สัญญาเชาสินทรัพยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยไดโอนไป
ใหแกผูเชาไมวาในที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม จัดเปนสัญญาเชาทางการเงิน และบริษัทฯ รับรูสัญญาเชาทาง 
การเงิน เปนสินทรัพยและหน้ีสินในงบดุลดวยจํานวนเงินเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันของ 
มูลคาขั้นตํ่าที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา คาใชจายดอกเบี้ยจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของ
สัญญาเชาและการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เชาจะตัดตามอายุการใชงานของสินทรัพย 

  สัญญาเชาดําเนินงาน 

สัญญาเชาสินทรัพยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยไมได 
โอนไปใหแกผูเชา จัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน และบริษัทฯ รับรูจํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานเปน คาใชจาย
ในงบกําไรขาดทุน ตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

เงินตราตางประเทศ 

  รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่
เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ในงบดุล  

  กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

กําไรสุทธิตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไรสุทธิตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญดวยจํานวนหุนสามัญ
ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ออกและเรียกชําระในระหวางป 

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ
ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
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นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ 
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ผลประโยชนพนักงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปน
คาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

 ประมาณการหน้ีสิน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้น
แลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระ
ผูกพันน้ัน และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันน้ันไดอยางนาเช่ือถือ  

ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใช ณ 
วันที่ในงบดุล ซึ่งเก่ียวกับรอบบัญชีที่คํานวณภาษีเงินได  ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เก่ียวกับรายการในปกอนๆ 

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง
ที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน
และตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว  การใชดุลย
พินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังน้ี 

 สัญญาเชา  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ
ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวาบริษัทฯไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนใน
สินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 

 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

 ในการประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากลูกหน้ีแตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต ฐานะการเงินในปจจุบันของลูกหน้ี อายุของหน้ีที่คง
คางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะน้ัน เปนตน 

 คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 

 คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือเกิดจากการปรับมูลคาของสินคาจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ฝายบริหารไดใชดุลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยใชการวิเคราะหอายุสินคาคงเหลือ และสถานะการขายของสินคา
คงเหลือรายตัวในปจจุบัน อยางไรก็ตาม การใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกัน อาจมีผลตอการเปล่ียนแปลง
จํานวนคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือในอนาคต 

  



18 
 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 

 ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใชงานและมูลคาซาก
เมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้น
เกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการดอยคาหากคาดวามูลคาที ่คาดวาจะไดร ับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั ้น  ในการนี้ฝายบริหาร
จําเปนตองใชดุลยพินิจที่เก่ียวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพยน้ัน 

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน   

บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน ความเปนกิจการที่เก่ียวของกันพิจารณาจาก  การ
ถือหุนระหวางกัน หรือการมีผูถือหุนหรือกรรมการ หรือผูบริหารบางทานรวมกัน นอกจากน้ีความเก่ียวของกันยังพิจารณาถึง
บุคคลหรือกิจการท่ีสามารถควบคุมบุคคล หรือกิจการอื่น หรือสามารถใชอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญในการตัดสินใจดาน
การเงิน หรือการดําเนินงานของบุคคลหรือกิจการอื่น โดยบริษัทฯมีรายการบัญชีสินทรัพย หน้ีสิน รายไดและคาใชจายกับ
กิจการที่เก่ียวของกัน ผลของรายการดังกลาวไดรวมไวในงบการเงินตามเกณฑปกติของธุรกิจ 

4.1 กิจการที่เก่ียวของกัน ประกอบดวย 
ประเทศ ลักษณะความสัมพันธ สถานะบริษัท

บริษัทยอย :

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไทย ถือหุน เริ่มดําเนินธุรกิจไตรมาส 1/2553

บริษัทที่เกี่ยวของกัน :

บริษัท แอเจิล แอ็ลไลแอนซ จํากัด สิงคโปร กรรมการถือหุน ดําเนินธุรกิจ

บริษัท แอเจิล เซฟตี้ อีควิปเมนท จีน กรรมการถือหุนทางออม ดําเนินธุรกิจ

          (เซ่ียงไฮ) คอรปอเรชั่นจํากัด

บริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท ไทย กรรมการและผูบริหารรวมกัน ดําเนินธุรกิจ
          เซอรวิส จํากัด

บริษัท เอ็น แอนด พี โฮลดิ้ง จํากัด ไทย ถือหุน ปจจุบันไมไดประกอบกิจการ

บริษัท พีดีเอฟ ซัพพลาย จํากัด ไทย กรรมการและผูบริหารรวมกัน ดําเนินธุรกิจ

บริษัท กัส มีเดีย จํากัด ไทย กรรมการและผูบริหารรวมกัน ดําเนินธุรกิจ

บริษัท ฟลเตรชั่น ซิสเต็มส ไทย กรรมการถือหุนทางออม ดําเนินธุรกิจ

กิจการที่เกี่ยวของกัน

 
4.2 ยอดคงเหลือระหวางกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบดวย 

  หนวย : บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2553  2552  2553  2552 

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน       

   บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด -  -  5,088,300.00  - 
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  หนวย : บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2553  2552  2553  2552 

       

       

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          

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  - 

เงินประกันการเชา         

    บริษัท พีด ีเจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด  -  -  115,000.00  - 
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4.3 รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทที่เก่ียวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553  และ 2552  มี
ดังน้ี 

หนวย : บาท 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ  

นโยบายการกําหนดราคา 2553  2552  2553  2552  

บริษัทยอย       

บริษัท พีด ีเจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด     

ซ้ือสินคา -  -  4,289,008.00  -  ราคาทุนบวกกาํไรสวนเพิ่ม 

ขายสินคา -  -  8,454,298.00  -  ราคาทุนบวกกาํไรสวนเพิ่ม 

ดอกเบี้ยรับ -  -  750,000.02  -  อัตรารอยละ 15 ตอป 

รายไดคาเชาอาคาร -  -  220,000.00  -  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน        

บริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จํากัด     

ซ้ือสินคา 25,000.00  -  -  -  ราคาทุนบวกกาํไรสวนเพิ่ม 

ขายสินคา 45,500.00  -  -  -  ราคาทุนบวกกาํไรสวนเพิ่ม 

ดอกเบี้ยรับ 285,604.95  -  -  -  อัตรารอยละ 15 ตอป 

บริษัท ฟลเตรชัน่ ซิสเต็มส(ประเทศไทย) จํากัด 

ซ้ือสินคา 492,600.00  -  -  -  ราคาทุนบวกกาํไรสวนเพิ่ม 

4.4 ในระหวางป 2553 เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินใหกูยืมยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันมีการเคล่ือนไหวดังตอไปน้ี 
 หนวย: บาท 

 1 มกราคม ระหวางป 31 ธันวาคม 

 2553 เพิ่มข้ึน ลดลง 2553 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน    
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ     
บริษัทยอย     
บริษัท พีด ีเจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 5,000,000.00 - - 5,00,0000.00 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
งบการเงินรวม     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จํากัด 3,800,000.00 - (3,800,000.00) - 

4.4.1 เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกันเปนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ในรูปต๋ัว
สัญญาใชเงิน ซึ่งจะตองจายชําระคืนเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ย 15% ตอป 

4.4.2 เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกันเปนเงินใหกูยืมระยะยาวที่บริษัทยอยของบริษัทฯ คือ บริษัท พีดี เจเน
ซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  ใหกูแกบริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จํากัด  โดยมีการจัดทําเปนสัญญาเงินกู
วงเงิน 4.8 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 15% ตอป ไดมีการเบิกใชเงินแลวจํานวน 3.8 ลานบาท กําหนดใหชําระเงินตน
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และดอกเบี้ยเปนรายเดือนตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกู และตองชําระใหเสร็จสิ้นภายใน 66 เดือน เริ่มชําระในเดือน
มกราคม 2553  

ในระหวางปบริษัทยอยไดรับชําระเงินใหกูยืมดังกลาวแลวทั้งจํานวน 

4.5 ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีภาระการคํ้าประกันสินเช่ือประเภทหนังสือค้ําประกันสําหรับบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิ
เนียริ่ง จํากัด โดยเปนการใชวงเงินสินเช่ือรวมกันภายในวงเงิน 20 ลานบาท  

5. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บัญชีน้ีประกอบดวย 

2553 2552

บรษัิท พีด ีเจเนซิส เอน็จิเนียริง่ จํากดั      5,000,000.00                 60.00      3,000,000.00  3,000,000.00

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ทนุทีช่ําระแลว

สัดสวนการ

ลงทนุรอยละ

 
6. เงินลงทุนระยะยาวกิจการที่เก่ียวของกัน-สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บัญชีน้ีประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552
บรษัิท เอน็ แอนด พี โฮลดิง้ จํากดั
ราคาทนุ 2     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00
หัก คาเผือ่การดอยคา (1,000,000.00) (1,000,000.00) (1,000,000.00) (1,000,000.00)
สุทธิ                       -                         -                         -                         -   

สัดสวนการ

ลงทนุรอยละ

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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7. ลูกหน้ีการคา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บัญชีน้ีประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

ลูกหนี้การคา

หนี้ทีย่ ังไมถึงกําหนดชําระ          60,980,779.64      58,210,542.81         60,928,617.14      58,210,542.81

คางชําระ

1-60 วนั          34,987,328.57      22,442,277.59         34,587,340.10      22,442,277.59

61-120 วนั            3,509,839.60           662,214.30           2,668,667.66           662,214.30

121-180 วนั            1,496,744.36             57,587.40           1,496,744.36             57,587.40

มากกวา 180 วนั ขึ้นไป            2,193,538.30        2,512,401.43           2,193,538.30        2,512,401.43

รวม        103,168,230.47      83,885,023.53       101,874,907.56      83,885,023.53

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (2,409,326.44) (2,499,138.29) (2,409,326.44) (2,499,138.29)

ลูกหนี้การคา - สุทธิ        100,758,904.03      81,385,885.24 99,465,581.12      81,385,885.24

ลูกหนี้การคากิจการท่ีเก่ียวของกัน

หนี้ทีย่ ังไมถึงกําหนดชําระ                              -                            -                361,125.00                          -   

คางชําระ

1-60 วนั                              -                            -             3,544,375.00                          -   

61-120 วนั                              -                            -                               -                            -   

121-180 วนั                              -                            -             1,182,800.00                          -   

รวม                              -                            -             5,088,300.00                          -   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หนวย : บาท
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8. สินคาคงเหลือ-สุทธ ิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บัญชีน้ีประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

สินคาสําเร็จรูป        120,856,193.81       95,909,929.22       120,856,193.81      95,909,929.22

สินคาระหวางทาง            9,077,965.42         5,948,152.34           9,077,965.42        5,948,152.34

งานระหวางทํา            2,697,346.75                          -                               -                           -   

วตัถุดบิ            2,249,990.75                          -                               -                           -   

รวม        134,881,496.73     101,858,081.56       129,934,159.23    101,858,081.56

หัก คาเผ่ือการดอยคา (5,515,119.54) (5,407,479.66) (5,515,119.54) (5,407,479.66)

สินคาคงเหลือ-สุทธิ        129,366,377.19       96,450,601.90       124,419,039.69      96,450,601.90

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
หนวย : บาท

 
9. เงินใหกูยืมแกพนักงาน 

เงินใหกูยืมแกพนักงาน เปนเงินใหกูยืมในรูปสัญญาเงินกูเพ่ือเปนสวัสดิการของพนักงาน คิดดอกเบี้ยในอัตรา 10% ตอป 

10. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บัญชีน้ีประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

เงินจายลวงหนาคาสินคา            2,410,516.62       4,950,819.69           2,410,516.62        4,950,819.69

คาใชจายจายลวงหนา            1,196,212.50       1,068,359.62           1,196,212.50        1,068,359.62

ภาษีซ้ือยังไมถึงกําหนดชําระ               926,651.23          751,852.70              918,016.09           751,852.70

อ่ืนๆ            1,916,720.91       1,513,717.45           1,013,348.45        1,461,801.97

รวม            6,450,101.26       8,284,749.46           5,538,093.66        8,232,833.98

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หนวย : บาท
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  - สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย 

   หนวย : บาท 

   งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 1 มกราคม

2553 

รายการเคลื่อนไหวระหวางป  ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 

2553  เพิ่มข้ึน ลดลง จัดประเภท 

ราคาทุน      

ที่ดิน      32,385,286.00  620,200.00             -  -  33,005,486.00 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร  100,324,494.86   8,135,793.49 -  1,644,492.68  110,104,781.03 

เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน       15,216,568.92  2,633,355.89  -       22,429.91     17,745,354.72 

สินคาสาธิต 8,850,511.63  1,236,029.55  (464,744.15)  355,480.60 9,977,277.63

ยานพาหนะ 7,809,111.99  7,390,964.46  (1,697,729.55)  -  13,502,346.90

สาธารณูปโภค 7,869,640.55  5,370,119.63  -  -     13,239,760.18 

งานระหวางกอสราง 19,086.20    -  (10,086.20)  -          9,000.00

รวม 172,474,700.15  25,563,955.97  (2,299,559.90)  1,844,910.24  197,584,006.46

คาเส่ือมราคาสะสม        

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร       13,611,039.25 5,362,698.52                   - 1,004,820.67  19,978,558.44

เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน         8,391,599.79  2,851,147.51     (82,005.02) 22,428.91  11,183,171.19

สินคาสาธิต        3,955,965.85  1,778,930.68    (42,372.37)  -  5,692,524.16

ยานพาหนะ 4,199,595.32  2,157,589.58  (1,535,593.81)  -  4,821,591.09

สาธารณูปโภค 1,763,553.77  922,362.12  -  -  2,685,915.89

รวม       31,921,753.98  13,072,728.41  (1,659,971.20)  1,027,249.58       44,361,760.77

มูลคาทางบัญชีสุทธิ   140,552,946.17       153,222,245.69
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 หนวย : บาท 

   งบการเงินเฉพาะ 

 ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 1 มกราคม

2553 

รายการเคลื่อนไหวระหวางป  ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 

2553  เพิ่มข้ึน ลดลง จัดประเภท 

ราคาทุน      

ที่ดิน      32,385,286.00  620,200.00             -  -  33,005,486.00 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร  100,324,494.86   6,687,073.33 -  1,644,492.68  108,656,060.87 

เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน       15,216,568.92  1,989,111.11    (127,000.00)    22,429.91     17,101,109.94 

สินคาสาธิต 8,850,511.63  16,532.78  (30,979.47)  -   8,836,064.94

ยานพาหนะ 7,809,111.99  7,390,964.46  (1,697,729.55)  -  13,502,346.90

สาธารณูปโภค 7,869,640.55  5,370,119.63  -  -  13,239,760.18 

รวม 172,455,613.95  22,074,001.31  (1,855,709.02)  1,666,922.59  194,340,828.83 

คาเส่ือมราคาสะสม         

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร       13,611,039.25 5,337,137.76 - 1,004,820.67  19,952,997.68

เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน         8,391,599.79  2,783,202.58     (82,005.02) 22,428.91  11,115,226.26

สินคาสาธิต        3,955,965.85  1,688,299.33    (20,505.87)  -  5,623,759.31

ยานพาหนะ 4,199,595.32  2,157,589.58  (1,535,593.81)  -  4,821,591.09

สาธารณูปโภค 1,763,553.77  922,362.12  -  -  2,685,915.89

รวม       31,921,753.98  12,888,591.37  (1,638,104.70)  1,027,249.58       44,199,490.23

มูลคาทางบัญชีสุทธิ   140,533,859.97           150,141,338.60

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ไดบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน มีจํานวนเงิน 
12,888,591.37 บาท และ 12,210,489.68 บาทตามลําดับ 

บริษัทฯ ไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางสวนหน่ึงซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 115.10 ลานบาท 
ไปจํานองเพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน 3 แหง 

ราคาทุนของสินทรัพยถาวรที่หักคาเสื่อมราคาครบแลวและยังคงใชงานอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ของบริษัทมี
จํานวน  5,740,422.06 บาท และ 4,406,257.66 บาท ตามลําดับ 
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12. สิทธิการเชา – สุทธ ิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สิทธิการเชา- สุทธิ ประกอบดวย 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่

 1 มกราคม2553 เพิ่มข้ึน ลดลง จัดประเภท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 2553

ราคาทนุ                                -                           -                        -        5,600,000.00               5,600,000.00

คาตดัจําหนายสะสม                                -             224,960.79                      -        2,098,807.61               2,323,768.40

สุทธิ                                -             224,960.79                      -        3,501,192.39               3,276,231.60

หนวย : บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิทธิการเชา ของบริษัท ประกอบดวยสัญญา 2 ฉบับ ดังน้ี 
- เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2538 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัทแหงหน่ึงโดยชําระคาสิทธิการเชาเปนจํานวนเงิน 

2,800,000 บาท มีกําหนดระยะเวลาการเชา 30 ป และตองจายคาเชารายป ตลอดอายุสัญญาเชาปละ 12,000 บาท ถึง 24,000
บาท 

- เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2547 บริษทัฯ ไดทําสัญญารับโอนสิทธิการเชาอาคารจากกิจการที่เก่ียวของกันแหงหน่ึง เปนจํานวนเงิน 
2,800,000 บาท มีกําหนดระยะเวลาการเชาคงเหลือ 21 ป 2 เดือน และตองจายคาเชารายปตลอดอายุสัญญาเชาปละ 12,000 
บาท ถึง 24,000 บาท 

ในเดือนสิงหาคม 2553 บริษัทฯ ไดทําสัญญาใหเชาชวงอาคารภายใตสิทธิการเชาที่เดิมไมไดใชในการประกอบกิจการกับบริษัท
ยอยคือ บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มีระยะเวลาการเชา 5 ป โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ 50,000 บาท ดังน้ัน จึงไดมีการ
โอนจัดประเภทอาคารภายใตสิทธิการเชาดังกลาวจากหมวดสินทรัพยที่ไมไดใชงานมาแยกแสดงไวในหมวดสิทธิการเชา  

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไดบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน มีจํานวนเงิน 224,960.79 บาท  
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13. สินทรัพยที่ไมไดใชในการประกอบกิจการ-สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพยที่ไมไดใชในการประกอบกิจการ - สุทธิ ประกอบดวย 

ยอดคงเหลอื ณ

 วนัท่ี 1 

มกราคม2553 เพิ่มขึ้น ลดลง จัดประเภท

ยอดคงเหลอื ณ

 วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2553

ราคาทุน

ท่ีดนิ        749,160.00                     -                       -                        -         749,160.00

อาคารและสวนปรบัปรงุอาคาร   13,082,322.48                     -                       -   (1,644,492.68)  11,437,829.80

เครือ่งตกแตง          22,429.91                     -                       -   (22,429.91)                      -   

สิทธิการเชา     5,600,000.00                     -                       -   (5,600,000.00)                      -   

รวม   19,453,912.39                     -                       -   (7,266,922.59)  12,186,989.80

คาเส่ือมราคาสะสม

อาคารและสวนปรบัปรงุอาคาร   10,047,831.30      571,891.46                     -   (1,004,820.67)    9,614,902.09

เครือ่งตกแตง          22,428.91                     -                       -   (22,428.91)                      -   

สิทธิการเชา     2,098,807.61                     -                       -   (2,098,807.61)                      -   

รวม   12,169,067.82      571,891.46                     -   (3,126,057.19)    9,614,902.09

มูลคาทางบัญชีสุทธิ     7,284,844.57    2,572,087.71

หนวย : บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ

ในเดือนสิงหาคม 2553 บริษัทฯไดทําสัญญาใหเชาชวงอาคารภายใตสิทธิการเชาที่เดิมไมไดใชในการประกอบกิจการกับบริษัทยอย
คือ บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มีระยะเวลาการเชา 5 ป โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ 50,000 บาท ดังน้ัน จึงไดมีการโอนจัด
ประเภทอาคารภายใตสิทธิการเชาดังกลาวจากหมวดสินทรัพยที่ไมไดใชงานมาแยกแสดงไวในหมวดสิทธิการเชา  

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ไดบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน มีจํานวนเงิน 571,891.46 
บาท และ 280,391.46 บาทตามลําดับ 

ราคาทุนของสินทรัพยถาวรที่ไมไดใชงานที่หักคาเสื่อมราคาครบแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทมีจํานวน 565,401.88 
บาท  

บริษัทฯ ไดนําที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางของบริษัทฯที่ไมไดใชงานซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน
เงิน 2,572,087.71 บาท ไปค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชี และหนังสือค้ําประกันตางๆกับสถาบันการเงิน 
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14. สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ ประกอบดวย 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่

 1 มกราคม2553 เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่

 31 ธันวาคม 2553

ราคาทนุ               7,665,970.81            2,593,900.00                              -               10,259,870.81

คาตดัจําหนายสะสม               4,739,524.63            1,108,763.39                              -                 5,848,288.02

สุทธิ               2,926,446.18               4,411,582.79

หนวย : บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ

 
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ไดบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน มีจํานวนเงิน 
1,108,763.39 บาท และ 867,924.52 บาทตามลําดับ 

ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่หักคาเสื่อมราคาครบแลวและยังคงใชงานอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ของ
บริษัทมีจํานวน  3,444,258.81 บาท และ 3,028,755.41 บาท ตามลําดับ 

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บัญชีน้ีประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

เงินเบิกเกนิบัญชธีนาคาร         9,302,410.99     44,575,392.88         9,302,410.99      44,575,392.88

เงินกูยืมระยะส้ันในรูปทรัสตรีซีท         4,615,418.33     12,328,544.65         4,615,418.33      12,328,544.65

รวม       13,917,829.32     56,903,937.53       13,917,829.32      56,903,937.53

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
หนวย : บาท

 
ในระหวางป 2553 บริษัทฯ มีการใชเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชยในประเทศ 5 แหง โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละของเงิน
ฝากประจําประเภท 3 เดือน บวก 1.25 ถึง MOR ตอป (รอยละ 2.075 - 6.375) และมีการกูยืมเงินกูระยะสั้นในรูปทรัสตรีซีท กับ
ธนาคารพาณิชยในประเทศ 2 แหง โดยมอีัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.50 ถึง MLR - 1 (รอยละ 2.50 - 5.12) 

บริษัทฯไดนําที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสรางไปจดจํานองเพ่ือค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินดังกลาว โดยมีกรรมการของบริษัทฯรวมค้ําประกัน 
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16. เจาหน้ีการคา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บัญชีน้ีประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

เจาหนี้การคาในประเทศ          23,300,596.87     18,061,100.40         22,111,127.90      18,061,100.40

เจาหนี้การคาตางประเทศ          39,631,608.96     44,963,867.55         39,631,608.96      44,963,867.55

รวม          62,932,205.83     63,024,967.95         61,742,736.86      63,024,967.95

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
หนวย : บาท

 

17. หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บัญชีน้ีประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินคงเหลอื          4,904,880.00           2,206,230.00      4,904,880.00    2,206,230.00

หัก ดอกเบีย้จายรอตดับญัชี (283,745.93) (66,249.42) (283,745.93) (66,249.42)

มูลคาปจจุบนัของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน          4,621,134.07           2,139,980.58      4,621,134.07    2,139,980.58

หัก สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

   ทีจ่ะครบกําหนดชําระภายใน 1 ป (2,008,468.09) (1,587,151.20) (2,008,468.09) (1,587,151.20)

สุทธิ          2,612,665.98              552,829.38      2,612,665.98       552,829.38

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

หนวย : บาท

 

18. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บัญชีน้ีประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

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

เพิ่มขึ้นในระหวางงวด      25,000,000.00 -                        25,000,000.00      -                      

จายชําระคนืในระหวางงวด (16,083,675.47) (13,455,858.27) (16,083,675.47) (13,455,858.27)

หัก สวนของเงินกูยืมระยะยาวทีถึ่ง

   กําหนดชําระภายใน 1 ป (22,792,958.96) (14,042,601.49) (22,792,958.96) (14,042,601.49)

สุทธิ      38,856,874.82        38,690,907.76        38,856,874.82      38,690,907.76

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หนวย : บาท
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เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 บริษัทฯไดทําสัญญากูเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหน่ึงจํานวน 70 ลานบาท โดยกําหนด
จายชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกูเปนรายเดือน 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 โดยกําหนด
ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกูเปนรายเดือน เดือนละ 0.7 ลานบาท จํานวน 36 งวด เริ่มชําระงวดแรกเดือน
ตุลาคม 2553 โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังน้ี 

งวดผอนชําระ อัตราดอกเบี้ย (ตอป) 

งวดท่ี 1 - 12 MLR - 0.5 

งวดท่ี 13 - 36 MLR 

บริษัทฯไดนําที่ดินและสิ่งปลูกสรางของบริษัทไปจดจํานองเพ่ือค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกลาว  และมี
กรรมการของ บริษัทฯรวมค้ําประกัน  

19. หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บัญชีน้ีประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ทีจ่าย            1,161,719.62          669,894.06           1,045,650.20           669,894.06

คานายหนาคางจาย            3,137,213.96       1,811,949.28           2,889,734.96        1,811,949.28

โบนัสคางจาย          11,094,618.31       4,352,749.00         11,094,618.31        4,352,749.00

รายไดรับลวงหนา               503,911.03       1,017,333.43              503,911.03        1,017,333.43

เจาหนี้จากการซ้ือสินทรัพยถาวร                              -            546,561.37                             -             546,561.37

คาตอบแทนและบําเหน็จ            3,600,000.00       1,865,000.00           3,600,000.00        1,865,000.00

ตนทนุงานคางจาย               995,591.78                         -                               -                            -   
อ่ืนๆ            6,138,425.31       3,984,071.63           5,768,634.91        3,942,761.95
รวม          26,631,480.01     14,247,558.77         24,902,549.41      14,206,249.09

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
หนวย : บาท
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20. ทุนเรือนหุน 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 มีมติใหบริษัทฯ ออกหุนสามัญใหม เพ่ือเสนอขายตอประชาชน
ทั่วไป โดยมีจํานวนหุนที่เสนอขาย 40 ลานหุนมูลคาหุนละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุนละ 3.60 บาท รวมเปนมูลคารวมของหุนที่
เสนอขาย 144 ลานบาท และมีคาใชจายในการออกหุนอยู 6.31 ลานบาทเปนรายการหักในบัญชีสวนเกินมูลคาหุน บริษัทฯ ไดรับ
ชําระคาหุนเต็มมูลคาแลวและไดแจงตอกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553   

21. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนสํารองตามกฎหมาย
ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 
10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทุนสํารองตามกฎหมายน้ีไมสามารถนําไปจายปนผลได ทั้งน้ีบริษัทฯ ไดจัดสรรทุนสํารอง
ตามกฎหมายครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

22. เงินปนผลจาย 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ไดมีมติใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนของ  
บริษัทฯ จากกําไรสะสม ในอัตราหุนละ 0.15 บาท รวมเปนเงินจํานวน 20.25 ลานบาท โดยมีกําหนดการจายเงินปนผลในวันที่ 
14 มกราคม 2554 และจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 4 ลานบาท 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ไดมีมติใหจายปนผลระหวางกาลจากผล
การดําเนินงานงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ในอัตราหุนละ 0.08 บาท และจายจากกําไรสะสมในอัตราหุนละ 0.22 
บาท เปนจํานวนเงินรวม 28.5 ลานบาท และไดจายเงินปนผลดังกลาวเม่ือวันที่ 15 กันยายน 2553 โดยมีการจัดสรรเปนทุนสํารอง
ตามกฎหมายจํานวน 1 ลานบาท 

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ไดมีมติใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนของบริษัทฯ 
จากผลการดําเนินงานป 2552 ในอัตราหุนละ 0.13 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 12.35 ลานบาท โดยไดแบงเปนจายเงินปนผล
ระหวางกาลไปในอัตราหุนละ 0.05 บาท เปนจํานวนเงิน 4.75 ลานบาท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 และจายสวนที่เหลือในอัตรา
หุนละ 0.08 บาท เปนจํานวนเงิน 7.6 ลานบาท เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 และจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.35 
ลานบาท  

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ไดมีมติใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนของบริษัทฯ 
จากผลการดําเนินงานป 2551 ในอัตราหุนละ 0.23 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 21.85 ลานบาท และมีมติอนุมัติจัดสรรเปนทุน
สํารองตามกฎหมายจํานวน 2.60 ลานบาท โดยไดแบงเปนจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนจํานวนเงิน 
9.50 ลานบาท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 และจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1.17 ลานบาท และจายสวนที่เหลือใน
อัตราหุนละ 0.13 บาท เปนจํานวนเงิน 12.35 ลานบาท เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 และจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 1.43 ลานบาท 
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23. คาใชจายตามลักษณะ 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯมีคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญดังน้ี 

2553 2552 2553 2552

การเปลีย่นแปลงในสินคาคงเหลอื

และงานระหวางทํา (33,561,642.10) 45,715,162.16 (27,196,877.67) 45,715,162.16

ซ้ือสินคา            462,065,011.40 261,691,249.55       458,630,957.45 261,691,249.55

คาเส่ือมราคาและตดัจําหนาย              15,033,420.05     13,133,490.20         14,794,207.02    13,133,490.20

เงินเดอืน คาแรงและผลประโยชน
อืน่ของพนักงาน              95,627,884.44     67,082,728.30         89,963,125.37    66,966,842.30

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

หนวย : บาท

 

24. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจซื้อมาขายไปอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและอุปกรณนิรภัย 
(2) ธุรกิจเก่ียวกับระบบบําบัดนํ้า และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ขอมูลทางการเงินจําแนกตาม
สวนงานธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังตอไปน้ี 

หนวย : พนับาท 

สําหรับป ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 

ธุรกิจซ้ือมาขายไป
อุปกรณเพื่อความ
ปลอดภัยและ
อุปกรณนิรภัย 

ธุรกิจเกี่ยวกับ
ระบบบําบัดน้าํ 

  

งบการเงินรวม  

 
  

รายไดจากการขายและรายไดจากการใหบริการ 610,897  26,969  637,866 
ตนทุนขายและตนทุนบริการ (416,452) (22,225)      (438,677) 

กําไรข้ันตนตามสวนงาน 194,445    4,744       199,189 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน: 
รายไดอืน่ 

   หนี้สงสัยจะสูญโอนกลบั          90 
   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน     3,382 
   อืน่ๆ     5,492 

คาใชจายในการขาย  (62,462) 
คาใชจายในการบริหาร  (58,788) 
คาตอบแทนผูบริหาร  (28,812) 
ตนทุนทางการเงนิ    (5,192) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล    (15,140) 

กําไรสุทธิ   37,758 
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25. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมช่ือบริษัท แอเจิล แอ็ลไลแอนซ จํากัดซึ่งต้ังอยูในประเทศ
สิงคโปรใหแกบุคคลที่เก่ียวของกันและบุคคลอื่น จํานวนเงิน 2.78 ลานบาท และ 1.56 ลานบาท ตามลําดับ รวมเปนจํานวนเงิน 
4.34 ลานบาท ซึ่งเงินลงทุนตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียมีราคาตามบัญชีเปนศูนยบาท จึงเกิดผลกําไรจาก
การจําหนายเงินลงทุนในงบการเงินที่เงินลงทุนแสดงตามวิธีสวนไดเสียเปนจํานวนเงิน 4.51 ลานบาท และเงินลงทุนตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนมีราคาตามบัญชี 4.51 ลานบาท ทําใหเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน
เปนจํานวนเงิน 0.17 ลานบาท 

26. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 
2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจายเงินสมทบและเงินสะสมเขากองทุนดวยจํานวนเงินที่เทาๆ กันในอัตรารอยละ 3-5 ของ
เงินเดือนพนักงาน และจายใหแกพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 2553 
บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 2.56 ลานบาท (2552: 1.94 ลานบาท) 

27. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน ดังน้ี 

วงเงิน เบิกใช ยังไมไดใช

1) แอลซีและทีอาร 88 (11) 77

2) ตัว๋สัญญาใชเงิน 30 - 30

3) หนังสือค้ําประกัน 30.5 (3) 28

4) เงินเบิกเกินบัญชธีนาคาร 82 (8) 74

5) ภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือเงินตราตาง

   ประเทศลวงหนา 150 - 150

6)

หนวย : ลานบาท

ภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนาท่ียังไมไดใช วงเงิน USD 1,150,000  
บริษัทฯ ไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัท เงินฝากประจําของกรรมการ และกรรมการคํ้าประกันภาระผูกพันกับ
ธนาคารดังกลาว 

28. เครื่องมือทางการเงิน 

ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ 

ความเสี่ยงในเรื่องการใหสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาซึ่งกอให เกิด 
ความเสียหายแกบริษัทฯ และบริษัทยอย ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงโดย กําหนด
วงเงินสินเช่ือและใหสินเช่ืออยางระมัดระวัง นอกจากนี้ ยังมีนโยบายที่จะทําธุรกรรมกับผูคาที่มีความนาเชื่อถือ เพื่อลด
โอกาสของการสูญเสียทางการเงินจากการไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาได 

สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุล ราคาตามบัญชีของสินทรัพยหลังจากหักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ถือเปน
มูลคาสูงสุดของความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ 
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯ มีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินโดยมีอัตราดอกเบี้ยอางอิงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด (อัตราดอกเบี้ย MOR และ MLR) 
ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยจากการท่ีอัตราดอกเบี้ยเปล่ียนแปลงไป  

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียที่สําคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนช่ัวคราวและ
เงินใหกูยืมระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญมีกําหนดระยะเวลาชําระ
คืนภายในหน่ึงป ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับตํ่า  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เน่ืองจากบริษัท ฯ และบริษัทยอยมีเจาหน้ีและ
รายการซื้อสินคาที่คาดวาจะเกิดที่เปนเงินตราตางประเทศ ในระหวางป 2553 บรษิัทฯ มีการปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปล่ียนของเจาหน้ีการคา และรายการสินคาที่คาดวาจะเกิดขึ้นบางสวน  

อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งไมไดมีการทําสัญญาปองกันความ
เสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน สามารถสรุปไดดังน้ี 

สกุลเงิน  จํานวนเงินตรา
ตางประเทศ 

 เทียบเทาเงินบาท 

ยูโร  7,386.41  297,276.41 

ปอนดเสตอรลิง  9,514.40  448,624.89 

เยน  678,400.00  253,869.49 

ดอลลารสหรัฐ  628,569.48  19,043,329.56 

ดอลลารสิงคโปร  831,511.93  19,588,508.61 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็ม
ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเก่ียวของกัน  

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ี และ
เจาหน้ี เงินใหกูยืม และเงินกูยืมระยะสั้น แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล 

เงินใหกูยืมระยะยาวที่อัตราดอกเบี้ยคงที่แสดงมูลคายุติธรรมโดยคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต 
คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาด ณ วันที่ในงบดุล สวนมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวที่ อัตราดอกเบี้ยปรับ
ขึ้น ลงตามราคาตลาด หรืออัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลคายุติธรรม โดยประมาณตามมูลคาตาม
บัญชี ที่แสดงในงบดุล 

สัญญาเชา มูลคายุติธรรมคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ ใน
ตลาด ณ วันที่ในงบดุล 
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29. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
บริษัทฯ ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใหม เพ่ือให
สอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน การจัด
ประเภทรายการใหมมีดังตอไปน้ี 

    หนวย : บาท   

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการบัญชี  ตามรายงานไว  
จํานวนที่จัด
ประเภท 

 ตามท่ีจัดประเภทใหม 

งบดุล       

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 

       

งบกําไรขาดทุน       

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน  -            (228,340.88)                 (228,340.88) 

ผลกําไรจากการจําหนายสินทรัพย  31,089.21  (31,089.21)  - 

รายไดอื่นๆ  1,659,600.39                  31,089.21               1,690,689.60 

คาใชจายในการขาย  (40,185,155.17)                359,088.71            (39,826,066.46) 

คาใชจายในการบริหาร  (49,590,037.19)          (2,701,245.26)           (52,291,282.45) 

คาตอบแทนผูบริหาร  (19,978,404.78)         (1,840,856.56)            (21,819,261.34) 

ตนทุนขาย  (333,749,451.38)          4,411,353.99          (329,338,097.39) 
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  หนวย : บาท  

  งบการเงินรวม 

  ตามรายงานไว  
จํานวนที่จัด
ประเภท 

 ตามท่ีจัดประเภทใหม 

งบดุล       

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 

งบกําไรขาดทุน       

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน  -           (228,340.88)               (228,340.88) 

ผลกําไรจากการจําหนายสินทรัพย             31,089.21  (31,089.21)  - 

รายไดอื่นๆ  1,641,575.73  31,089.21             1,672,664.94 

คาใชจายในการขาย  (40,200,502.17)               374,435.71          (39,826,066.46) 

คาใชจายในการบริหาร  (49,648,024.19)        (2,821,042.26)          (52,469,066.45) 

คาตอบแทนผูบริหาร  (20,082,854.78)         (1,736,406.56)          (21,819,261.34) 

ตนทุนขาย  (333,749,451.38)          4,411,353.99        (329,338,097.39) 

30. การอนุมัติงบการเงิน 

กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯไดอนุมัติใหออกงบการเงินน้ีเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 

 


