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 บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553  
(ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 

และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ตรวจสอบแลว) 

1. ขอมูลทั่วไป 

1.1 บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยเม่ือวันที่ 4 มกราคม 2504 
และจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 และเขาเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยต้ังแตวันที่ 9 ธันวาคม 2553 

1.2 บรษิัท 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  
โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทยอย ในสัดสวนรอยละ 76.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยดังกลาว 

1.5 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ คือ ตระกูลหวังธํารงและจารุต้ังตรง  

2. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบ
การเงินระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี ฯ (“สภาวิชาชีพ
บัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของและหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปในประเทศไทย 

งบการเงินระหวางกาลของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินระหวาง
กาลดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไม
คุนเคยกับภาษาไทย บริษัทไดจดัทํางบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินระหวางกาลฉบับ
ภาษาไทย 

นอกจากที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปและงบการเงินระหวางกาล รายการอื่น ๆ ในงบการเงิน
ระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุน 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยเนน
การใหขอมูลที่เปนปจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ เพ่ือไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับ
ขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ดังน้ัน งบการเงินระหวางกาลน้ีควรตองอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2553 
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ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน 
รายได และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความ
เช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมน้ันซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจ
เก่ียวกับการกําหนดจํานวนสินทรัพยและหน้ีสินน้ัน ๆ ดังน้ัน ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการต้ังขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยและหน้ีสินอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการ
กระทบเฉพาะงวดน้ัน ๆ และจะบันทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปจจุบัน
และอนาคต 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุงใหม 

ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชการ
ตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติที่ออกใหมและปรับปรุงใหม ดังตอไปน้ี 

ก) การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง รายได – รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา มีผลบังคับใช
สําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็น
วาการตีความมาตรฐานการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 

ข) การตีความมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 
มีดังน้ี 
การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความเก่ียวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได – การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคา

เสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได – การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผูถือหุน 

ฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในงวดที่เริ่มใชการตีความมาตรฐานการ
บัญชีฉบับดังกลาว 

ค) แนวปฏิบัติที่มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีในรอบปจจุบัน มีดังน้ี 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ เรื่อง 

16/2554 
17/2554 
 
18/2554 
19/2554 

แนวปฏิบัติการเปดเผยขอมูลสําหรับกิจการที่เก่ียวของกับรัฐบาล 
การปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลงสําหรับผลประโยชนระยะยาวอื่น
ของพนักงาน 
การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม 
แนวปฏิบั ติทางการบัญชีสํ าหรับการบันทึกบัญชีสําหรับ
สินทรัพยประเภทอาคารชุด 
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ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินแลวเห็นวาแนวปฏิบัติดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
สําหรับงวดปจจุบัน 

ในระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม
และปรับปรุงใหม ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 
ดังตอไปน้ี  
มาตรฐานการบัญชี เรื่อง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปดเผยขอมูล

เก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ 

ฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในงวดที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

การเปล่ียนแปลงจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุงใหม 

ในระหวางงวดเกาเดือนป 2554 กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งกําหนดให
ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 มาถือปฏิบัติ การเปลี่ยน 
แปลงดังกลาวมีผลตอการแสดงรูปแบบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเพ่ือใหสอดคลองกับการ
นําเสนองบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และมีผลกระทบตอฐานะการเงิน
โดยรวม และผลการดําเนินงานทางการเงินโดยรวมของกลุมบริษัท สรุปไดดังน้ี 

    หนวย: บาท 

    งบการเงินรวม   
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554         

ตนทุนบริการลดลง   (203,238.69) - 

คาใชจายในการขายลดลง   (89,383.44) (92,027.42) 

คาใชจายในการบริหารลดลง   (938,063.41) (824,823.73) 

ตนทุนดอกเบี้ยจายเพ่ิมขึ้น   52,786.88 55,880.85 

กําไรกอนภาษีเงินไดเพ่ิมขึ้น   1,177,898.66 860,970.30 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น (บาทตอหุน)   0.006 0.004 
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    หนวย: บาท 

    งบการเงินรวม   
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554         

ตนทุนบริการลดลง   (97,047.49) - 

คาใชจายในการขายเพ่ิมขึ้น   50,595.69 38,489.43 

คาใชจายในการบริหารลดลง   (2,117,813.37) (2,061,899.37) 

ตนทุนดอกเบี้ยจายเพ่ิมขึ้น   148,558.96 147,168.10 

กําไรกอนภาษีเงินไดเพ่ิมขึ้น   2,015,706.21 1,876,241.84 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น (บาทตอหุน)   0.010 0.010 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554   

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น   12,811,786.64 12,558,766.76 

กําไรสะสมลดลง   (12,811,786.64) (12,558,766.76) 
 

รายละเอียดของผลกระทบเก่ียวกับรายการขางตน มีดังน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

การเปล่ียนแปลงที่สําคัญในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) มีผลกระทบตอกลุมบริษัท ดังน้ี 

กลุมบริษัทไดประมาณการอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือของสินทรัพย เน่ืองจากสมรรถนะของสินทรัพย
ดังกลาวเปล่ียนแปลงไป ดังน้ันกลุมบริษัทจึงไดเปล่ียนแปลงประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยต้ังแตวันที่ 
1 มกราคม 2554 จากเดิม 20 ป เปน 30 ป สําหรับอาคาร นอกจากน้ีกลุมบริษัทไดประมาณการมูลคาคงเหลือของ
ยานพาหนะใหเหมาะสมขึ้น ทําใหคาเสื่อมราคาสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ลดลง
จํานวนเงิน 0.79 ลานบาท และ 2.34 ลานบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวม และ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทไดมีการประเมินหน้ีสินที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงานดังกลาว ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 
สําหรับผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานเปนจํานวนเงิน 12.81 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 
12.56 ลานบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเลือกวิธีปฏิบัติในชวงการเปล่ียนแปลงในการรับรูและบันทึกหน้ีสิน
ดังกลาวโดยปรับกับกําไรสะสม ณ วันที่นํามาตรฐานการบัญชีน้ีมาใชครั้งแรก  

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ลดลงจํานวนเงิน 12.81 ลานบาท ในงบการเงิน
รวม และจํานวนเงิน 12.56 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 
2554 เพ่ิมขึ้นจํานวนเงิน 12.81 ลานบาท ในงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 12.56 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาลรวม 

งบการเงินระหวางกาลรวม ไดรวมงบการเงินระหวางกาลของบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (รวมกัน
เรียกวา “กลุมบริษัท”) ดังน้ี 

บริษัทยอย ลักษณะของธุรกิจ 2554 2553
บริษัท พดีี เจเนซิส เอ็นจิเนยีร่ิง จํากัด ประกอบธุรกิจเก่ียวกับระบบน้ํา 76.67 60

สัดสวนเงนิลงทนุ (รอยละ)

 

รายการและบัญชีระหวางกันที่เปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกไปในการจัดทํางบการเงินรวม 

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ
ทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทน้ัน เพ่ือไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของ
บริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุด
ลง 

งบการเงินระหวางกาลรวมจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณทางบัญชีที่
เหมือนกันหรือที่คลายคลึงกัน 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตองถูกปนสวนไปยังสวนของผูถือหุนบริษัทใหญและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม แมวา
การปนสวนจะทําใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบ 

บริษัทตองตัดรายการบัญชีสินทรัพย หน้ีสินของบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมและ
องคประกอบอื่นในสวนของผูถือหุนที่เก่ียวกับบริษัทยอยน้ัน ๆ และบริษัทตองรับรูผลกําไรหรือขาดทุนในงบกําไร
ขาดทุน เมื่อบริษัทสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทยอย 

เงินลงทุนใด ๆ ในบริษัทยอยดังกลาวที่เหลืออยูตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมนับต้ังแตวันที่สูญเสียอํานาจการควบคุม 

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชในงบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยกเวนการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมและปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติ 
ดังน้ี 

ผลประโยชนของพนักงาน 

ผลประโยชนระยะสั้น 

กลุมบริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว 

กลุมบริษัทดําเนินการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เปนแผนจายสมทบที่กําหนดการจายสมทบไวเปนกองทุนโดย
สินทรัพยของกองทุนแยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัท กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุน
จากทั้งพนักงานและกลุมบริษัทที่เก่ียวของ เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงิน
จะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เก่ียวของ  
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ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 

หน้ีสินผลประโยชนพนักงานสวนที่เปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเปนคาใชจายตลอดอายุการทํางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่พนักงานจะไดรับจากการทํางานใหกับกลุมบริษัทตลอด
ระยะเวลาทํางานถึงปที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลด
เปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณการหน้ีสิน
ดังกลาวคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit 
Method) 

เมื่อผลประโยชนพนักงานมีการเปล่ียนแปลง สวนของผลประโยชนที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเก่ียวของกับการทํางานใหกับกลุมบริษัท
ในอดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเสนตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทั่ง
ผลประโยชนไดมีการจายจริง  

เมื่อขอสมมติที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปล่ียนแปลง กลุมบริษัทรับรูผลกําไร
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุนทั้งจํานวน 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

กลุมบริษัทไดประมาณอายุการใหประโยชนของสินทรัพย ดังน้ี 

ใหม เดิม
อาคาร 30 20

อายุการใหประโยชน (จํานวนป)

 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดแกอสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากมูลคาที่เพ่ิมขึ้น
หรือทั้งสองอยาง  ทั้งน้ีไมไดมีไวเพ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชในการบริหารงาน   

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

คาเสื่อมราคา 

คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชน โดยประมาณอายุการใหประโยชนของอาคารเทากับ 
30 ป  

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานและไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย
ระหวางกอสราง 

การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ตนทุนของการปรับปรุงใหดี
ขึ้นที่สําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงน้ันจะทําให
กลุมบริษัทไดประโยชนกลับคืนมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุงสินทรัพยที่ไดมา การปรับปรุงหลักจะ
ตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เก่ียวของ 
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4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน   

4.1 คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ 

4.1.1 คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 
ประกอบดวย 

  หนวย : บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2554   2553   2554   2553 
ผลประโยชนระยะส้ัน   7,014,898.91 6,329,671.32 6,043,898.91 5,799,249.46 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน             (40,732.50) - 28,902.72 - 

รวมคาตอบแทนท่ีจายใหผูบริหารสําคัญ 6,974,166.41 6,329,671.32 6,072,801.63 5,799,249.46 

4.1.2 คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 
ประกอบดวย 

 

    หนวย : บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2554   2553   2554   2553 
ผลประโยชนระยะส้ัน   20,798,960.39 18,967,856.94 18,129,960.39 17,527,856.94 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน   212,193.15 - 212,193.15 - 
รวมคาตอบแทนท่ีจายใหผูบริหารสําคัญ 21,011,153.54 18,967,856.94 18,342,153.54 17,527,856.94 

4.2 กิจการที่เก่ียวของกัน ประกอบดวย 
กิจการที่เกี่ยวของกัน  ประเทศ ลักษณะความสัมพันธ  สถานะบริษทั 

บริษัทยอย :       
 บริษัท พีด ีเจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด  ไทย  ถือหุน  เร่ิมดําเนินธุรกิจไตรมาส 1/2553 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน :        
 บริษัท แอเจิล แอล็ไลแอนซ จํากัด  สิงคโปร  กรรมการถือหุน  ดําเนินธุรกิจ 
 บริษัท แอเจิล เซฟต้ี อีควิปเมนท  จีน  กรรมการถือหุนทางออม  ดําเนินธุรกิจ 
  (เซ่ียงไฮ) คอรปอเรชั่นจํากัด       
 บริษัท เจเนซิสเอ็นไวรอนเมนท  ไทย  กรรมการถือหุนทางออม  ดําเนินธุรกิจ 
  เซอรวิส จํากัด       
 บริษัท เอ็น แอนด พี โฮลด้ิง จํากัด  ไทย  ถือหุน  ปจจุบนัไมไดประกอบกิจการ 
 บริษัท พีดีเอฟ ซัพพลาย จํากัด  ไทย  กรรมการและผูบริหารรวม  ดําเนินธุรกิจ 
 บริษัท กัสมีเดีย จํากัด  ไทย  กรรมการและผูบริหารรวม  ดําเนินธุรกิจ 
 บริษัท ฟลเตรชั่น ซิสเต็มส  ไทย  กรรมการถือหุนทางออม  ดําเนินธุรกิจ 
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4.3 ยอดคงเหลือระหวางกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบดวย 

  หนวย : บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2554  2553  2554  2553 

ลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน       

   บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด -  -  1,636,372.40  5,088,300.00 

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน       

   บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด -  -  5,000,000.00  5,000,000.00 

คาเชาคางรับ         

   บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด -  -  28,900.00  55,000.00 

เงินประกันการเชา         

   บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด -  -  115,000.00  115,000.00 

เจาหน้ีคาซื้อสินทรัพยถาวร         

   บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด -  -  502,900.00  - 
 

4.4 รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทที่เก่ียวของกันสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
               2554  และ 2553  มีดังน้ี 

 หนวย : บาท  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ   

 2554  2553  2554  2553  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทยอย         

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด       

ซื้อสินคา           -            -  -  151,008.00  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 

ซื้อสินทรัพยถาวร           -            -  4,700,000.00  -  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 

ขายสินคา           -            -  990,000.00  3,621,500.00  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 
ดอกเบี้ยรับ   -   -  127,457.54  189,041.92 

 

อัตรา MLR ของธนาคาร
กสิกรไทย + 3 ตอป, รอย
ละ 9.62 – 10.25 (ต้ังแต
วันที่ 1 เมษายน 2554 เปน
ตนไป) และอัตรารอยละ 15 
ตอป (กอนวันที่ 1 เมษายน 
2554) 
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 หนวย : บาท  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ   

 2554  2553  2554  2553  นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดคาเชาอาคาร           -            -  86,700.00   55,000.00  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน          

บริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จํากัด       

ดอกเบี้ยรับ           -  28,266.03            -            -  อัตรารอยละ 15 ตอป 

4.5 รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทที่เก่ียวของกันสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2554  และ 2553  มีดังน้ี 
 หนวย : บาท  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ   

 2554  2553  2554  2553  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทยอย         

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด       

ซื้อสินคา         -          -  293,900.00  151,008.00  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 

ซื้อสินทรัพยถาวร         -          -  10,709,000.00  -  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 

ขายสินคา         -          -  1,834,133.00  7,848,349.00  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 
ดอกเบี้ยรับ - -  434,308.23  560,958.92 

 

อัตรา MLR ของธนาคาร
กสิกรไทย + 3 ตอป, รอย
ละ 9.62 – 10.25 (ต้ังแต
วันที่ 1 เมษายน 2554 เปน
ตนไป) และอัตรารอยละ 15 
ตอป (กอนวันที่ 1 เมษายน 
2554) 

รายไดคาเชาอาคาร           -          -  338,400.00  55,000.00  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน          

บริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จํากัด       

ซื้อสินคา           -  25,000.00  -  -  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 

ขายสินคา 18,000.00  45,500.00  -  -  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 

ดอกเบี้ยรับ           -  291,511.42  -  -  อัตรารอยละ 15 ตอป 

บริษัท ฟลเตรช่ัน ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด       

ซื้อสินคา           -  492,600.00            -            -  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 
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4.6 ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกันมีการ
เคล่ือนไหวดังตอไปน้ี 

 หนวย : บาท 

 1 มกราคม ระหวางงวด 30 กันยายน 

 2554 เพ่ิมขึ้น ลดลง 2554 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน    
งบการเงินเฉพาะกิจการ     
บริษัทยอย     
บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกันเปนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ในรูปต๋ัวสัญญา
ใชเงิน ซึ่งจะตองจายชําระคืนเมื่อทวงถาม โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ย ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2554 เปนตนไป ในอัตรา 
MLR ของธนาคารกสิกรไทย + 3 ตอป (รอยละ 9.62 – 10.25) และกอนวันที่ 1 เมษายน 2554 ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 
15 ตอป  

4.7 ภาระผูกพันตอกิจการที่เก่ียวของกัน 

ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ มีภาระการค้ําประกันสินเช่ือประเภทหนังสือค้ําประกันสําหรับบริษัทยอยคือ
บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด โดยเปนการใชวงเงินสินเช่ือรวมกันภายในวงเงิน 20 ลานบาท  

5. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บัญชีน้ีประกอบดวย 

จํานวน จํานวนเงิน

บรษัิท พีด ีเจเนซิส เอน็จิเนียริง่ จํากดั 76.67    11,500,000.00 60.00     3,000,000.00
หัก คาเผ่ือการดอยคา (8,800,000.00)                      -   
สุทธิ      2,700,000.00     3,000,000.00

งบการเงินเฉพาะ

หนวย : บาท

สัดสวนการ

ลงทนุรอยละ

สัดสวนการ

ลงทนุรอยละ

2554 2553

 
ในระหวางไตรมาส 2 ป 2554 บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัทยอยไดเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 10 
ลานบาท (100,000 หุนๆ ละ 100 บาท) จากเดิม 5 ลานบาท เปน 15 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดซื้อเงินลงทุนในหุน
สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทยอยดังกลาวเพ่ิมในสัดสวนการถือหุนเดิมในอัตรารอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
ยอย จํานวน 60,000 หุน ในราคาหุนละ 100 บาท และไดซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในสวนของผูถือหุนอื่นทานหนึ่งใน
สัดสวนรอยละ 25 ของหุนสามัญเพิ่มทุน คิดเปนจํานวนหุน 25,000 หุน ในราคาหุนละ 100 บาท ทําใหสัดสวนการ
ถือหุนของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นจากเดิมรอยละ 60 เปน รอยละ 76.67  
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ทั้งนี้ในวันที่ 21 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทยอยในจํานวน 
25,000 หุน จากบริษัทฯ กับผูถือหุนรายดังกลาว โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ปนับตั้งแตวันลงนามในสัญญา กําหนด
ราคาซื้อหุนเทากับมูลคาตามบัญชีของงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานของผูสอบบัญชีงวดลาสุด 
หรือมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ ณ วันที่ผูรับสิทธิแจงความประสงคในการซื้อหุนเปนลายลักษณอักษรแลวแต
ราคาใดจะสูงกวา และมีตนทุนทางการเงินในอัตรารอยละ 7.125 ตอป ของมูลคาเงินลงทุนจํานวนเงิน 2,500,000 
บาท 

6. เงินลงทุนระยะยาวกิจการที่เก่ียวของกัน - สุทธ ิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บัญชีน้ีประกอบดวย 

2554 2553 2554 2553

บรษัิท เอน็ แอนด พี โฮลดิง้ จํากดั 2

ราคาทนุ     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00

หัก คาเผ่ือการดอยคา (1,000,000.00) (1,000,000.00) (1,000,000.00) (1,000,000.00)

สุทธิ                       -                         -                         -                         -   

สัดสวนการ

ลงทนุรอยละ

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

 

7. ลูกกหน้ีการคา - สุทธ ิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บัญชีน้ีประกอบดวย 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

ลูกหน้ีการคา        

หน้ีที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 75,306,266.98  60,980,779.64   74,016,194.73  60,928,617.14  

คางชําระ        

1-60 วัน 32,797,604.55  34,987,328.57   32,396,354.55  34,587,340.10  

61-120 วัน 1,725,130.11  3,509,839.60   1,725,130.11  2,668,667.66  

121-180 วัน 213,052.80  1,496,744.36   195,932.80  1,496,744.36  

มากกวา 180 วัน  ขึ้นไป 5,983,356.86  2,193,538.30   2,684,716.86  2,193,538.30  

รวม 116,025,411.30  103,168,230.47   111,018,329.05  101,874,907.56  

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (2,411,384.40)  (2,409,326.44)  (2,411,384.40)  (2,409,326.44) 

ลูกหน้ีการคา – สุทธ ิ 113,614,026.90  100,758,904.03   108,606,944.65  99,465,581.12  
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 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

ลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน       

หน้ีที่ยังไมถึงกําหนดชําระ -  -  1,059,300.00  361,125.00  

คางชําระ        

1-60 วัน -  -  577,072.40  3,544,375.00  

61-120 วัน -  -  -  - 

121-180 วัน -  -  -  1,182,800.00  

มากกวา 180 วัน  ขึ้นไป -  -  -  - 

รวม  -   -  1,636,372.40  5,088,300.00  

8. สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บัญชีน้ีประกอบดวย 

 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

สินคาสําเร็จรูป 173,118,229.28 120,856,193.81   173,118,229.28  120,856,193.81  

สินคาระหวางทาง 13,766,949.50 9,077,965.42   13,766,949.50  9,077,965.42  

สินคาฝากขาย 566,960.23                         -     566,960.23                            -    

งานระหวางทํา 4,505,822.61 2,109,282.40                          -                               -    

วัตถุดิบ 394,466.70 2,249,990.75   -                            -    

รวม 192,352,428.32 134,293,432.38        187,452,139.01  129,934,159.23  

หัก คาเผ่ือการลดมูลคา (4,645,122.81) (5,515,119.54)  (4,645,122.81)  (5,515,119.54) 

สินคาคงเหลือ – สุทธ ิ 187,707,305.51 128,778,312.84         182,807,016.20   124,419,039.69  

9. เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน - สุทธิ 

เงินใหกูยืมแกพนักงาน เปนเงินใหกูยืมในรูปสัญญาเงินกูเพ่ือเปนสวัสดิการของพนักงาน คิดดอกเบี้ยในอัตรา 10% ตอป 
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10. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บัญชีน้ีประกอบดวย 

 หนวย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

เงินจายลวงหนาคาสินคา 4,437,114.94 2,410,516.62   4,437,114.94 2,410,516.62  

คาใชจายลวงหนา 1,595,412.64 1,196,212.50   1,556,817.67 1,196,212.50  

ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ 1,372,108.28 926,651.23   1,345,917.10         918,016.09  

ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย 607,505.53 524,582.46  - - 

เงินประกันอากรนําเขา 744,446.89 829,977.94  744,446.89 829,977.94 

ลูกหน้ีอื่น 840,139.42 87,914.87  840,139.42 9,814.87 

อื่นๆ  550,737.59 474,245.64  450,979.30 173,555.64 

รวม 10,147,465.29 6,450,101.26   9,375,415.32 5,538,093.66  

11. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - สุทธิ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ประกอบดวย 
 หนวย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที่ดิน  

อาคารและ
สวนปรับปรุง  รวม  ที่ดิน  

อาคารและ
สวนปรับปรุง  รวม 

ราคาทุน      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 128,000.00 4,672,000.00 4,800,000.00 128,000.00  6,316,492.68  6,444,492.68 
เพิ่มขึ้น                -                -                -                -                -                - 
โอน/ปรับปรุง                -                -                -                -                -                - 
จําหนาย                -                -                -                -                -                - 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 128,000.00 4,672,000.00 4,800,000.00  128,000.00  6,316,492.68 6,444,492.68  
คาเส่ือมราคาสะสม       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553                - (1,676,813.70) (1,676,813.70)                - (2,736,710.37) (2,736,710.37) 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด                - (98,122.29) (98,122.29)                - (139,316.12) (139,316.12) 
โอน/ปรับปรุง                -                -                -                -                -                - 
จําหนาย                -                -                -                -                -                - 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554                - (1,774,935.99) (1,774,935.99)                - (2,876,026.49) (2,876,026.49) 
มูลคาสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  128,000.00 2,995,186.30 3,123,186.30 128,000.00  3,579,782.31  3,707,782.31 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 128,000.00 2,897,064.01 3,025,064.01 128,000.00 3.440,466.19 3,568,466.19 

ราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่หักคาเสื่อมราคาครบแลวและยังคงใชงานอยู ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทฯ มีจํานวน 0.54 ลานบาท  
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บริษัทฯ ไดนําอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนสวนหน่ึงซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2553 จํานวน 3.03 ลานบาท และ 3.07 ลานบาท ตามลําดับ ไปจํานองเพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเช่ือระยะสั้น 
และวงเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแหงหน่ึง 

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 สรุปไดดังน้ี 

      หนวย : บาท 

      งบการเงินรวม 
  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554     150,687,123.74   146,433,556.29 

ซื้อเพ่ิมขึ้นระหวางงวด     12,094,169.93  15,406,030.70 

จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธติามบัญชี ณ วันที่จําหนาย (20,259.76)  (20,259.76) 

โอนจัดประเภทสินทรัพยระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่โอน (4,015,974.19)  (3,808,784.22) 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด     (9,184,369.82)  (8,884,173.21) 

รวมท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ   149,560,689.90  149,126,369.80 

คาเผ่ือการดอยคาสินทรัพย   (1,838,698.63)  (1,838,698.63) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554     147,721,991.27  147,287,671.17 

ในระหวางงวดไตรมาส 1 ป 2554 บริษัทฯไดจัดประเภทโอนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางแหงหน่ึงที่ไมไดใชในการ
ประกอบกิจการซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่โอนจํานวนเงิน 3.81 ลานบาท ไปเปนสินทรัพยที่ไมไดใชในการ
ประกอบกิจการ 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ไดบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของงบการเงินรวมจํานวนเงิน 9.18 ลานบาท และ 9.29 ลานบาท ตามลําดับ และรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
งบการเงินเฉพาะกิจการจํานวนเงิน 8.88 ลานบาท และ 9.22 ลานบาท ตามลําดับ 

บริษัทฯ ไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางสวนหน่ึงซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จํานวน 100.97 ลาน
บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 115.10 ลานบาท ไปจํานองเพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงิน
กูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแหงหน่ึง 

ราคาทุนของสินทรัพยถาวรที่หักคาเสื่อมราคาครบแลวและยังคงใชงานอยู ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 31 ธันวาคม 
2553 ของบริษัทฯ มีจํานวน 3.72 ลานบาท และ 5.20 ลานบาท ตามลําดับ 
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13. สิทธิการเชา - สุทธ ิ

รายการเปล่ียนแปลงของสิทธิการเชาสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 สรุปไดดังน้ี 

    หนวย : บาท 

        

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 3,276,231.60  

คาตัดจําหนายสําหรับงวด                (168,523.62) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554             3,107,707.98 

คาตัดจําหนายสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ไดบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ จํานวนเงิน 0.17 ลานบาท 

14. สินทรัพยที่ไมไดใชในการประกอบกิจการ - สุทธ ิ

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยที่ไมไดใชในการประกอบกิจการสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 
สรุปไดดังน้ี 

    หนวย : บาท 

        

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 2,572,087.71 

รับโอนจัดประเภทสินทรัพยระหวางงวด – มูลคาสุทธิ   

   ตามบัญชี ณ วันที่โอน     3,808,784.22 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด   (217,959.32) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 6,162,912.61 

ในระหวางงวดไตรมาส 1 ป 2554 บริษัทฯไดจัดประเภทโอนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางแหงหน่ึงที่ไมไดใชในการ
ประกอบกิจการซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่โอนจํานวนเงิน 3.81 ลานบาท มาเปนสินทรัพยที่ไมไดใชในการ
ประกอบกิจการ 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ไดบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ จํานวนเงิน 0.22 ลานบาท และ 0.60 ลานบาท ตามลําดับ 

บริษัทฯไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่ไมไดใชในการประกอบกิจการสวนหนึ่งซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 
กันยายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 6.16 ลานบาท และ 2.57 ลานบาท ตามลําดับ ไปจํานองเพ่ือค้ําประกัน
วงเงินสินเช่ือระยะสั้นกับสถาบันการเงินแหงหน่ึง 
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15. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ ประกอบดวย 

     หนวย : บาท 

        

  งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554  4,411,582.79 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด (1,019,540.92) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2554  3,392,041.87 

คาตัดจําหนายสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ไดบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
มีจํานวนเงิน 1.02 ลานบาท และ 0.77 ลานบาท ตามลําดับ 

ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีหักคาเสื่อมราคาครบแลวและยังคงใชงานอยู ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ  
31 ธันวาคม 2553 ของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 3.44 ลานบาท  

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บัญชีน้ีประกอบดวย 

  หนวย : บาท 

    

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2554  2553 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 17,498,832.25 9,302,410.99  
เงินกูยืมระยะสั้นในรูปทรัสตรีซีท 10,143,373.12   4,615,418.33  
รวม 27,642,205.37   13,917,829.32  

ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ มีการใชเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชยในประเทศ 
5 แหง โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละของ MOR ตอป (รอยละ 6.375 – 7.60) และมีการกูยืมเงินระยะสั้นในรูปทรัสตรีซีท 
กับธนาคารพาณิชยในประเทศ 3 แหง โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ SIBOR+3.75 ถึง MLR - 1 (รอยละ 3.45 - 5.87) 

บริษัทฯไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางไปจดจํานองเพ่ือค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินดังกลาว  
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17. เจาหน้ีการคา 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บัญชีน้ีประกอบดวย 

    หนวย : บาท 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    2554  2553  2554  2553 
เจาหน้ีการคาในประเทศ 29,253,381.46  23,300,596.87   26,504,023.94   22,111,127.90  
เจาหน้ีการคาตางประเทศ 66,739,660.77   39,631,608.96   64,713,882.14   39,631,608.96  
รวม 95,993,042.23   62,932,205.83  91,217,906.08    61,742,736.86  

18. หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธ ิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บัญชีน้ีประกอบดวย 

    หนวย : บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2554  2553   2554  2553 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินคงเหลือ 4,350,599.17  4,904,880.00  4,019,242.64  4,904,880.00 

หัก ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี (259,582.58)  (283,745.93)  (233,577.78)  (283,745.93) 

มูลคาปจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 4,091,016.59 4,621,134.07  3,785,664.86  4,621,134.07 

หัก สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน       

 ที่จะครบกําหนดชําระภายใน 1 ป  (2,083,503.66)  (2,008,468.09)  (1,969,570.93)  (2,008,468.09) 

สุทธ ิ 2,007,512.93 2,612,665.98  1,816,093.93 2,612,665.98 

19. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บัญชีน้ีประกอบดวย 

    หนวย : บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2554   2553   2554   2553 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ณ 1 มกราคม 61,649,833.78     52,733,509.25    61,649,833.78     52,733,509.25  

เพ่ิมขึ้นในระหวางงวด -     25,000,000.00    -     25,000,000.00  

จายชําระคืนในระหวางงวด (16,870,848.50)   (16,083,675.47)   (16,870,848.50)   (16,083,675.47) 

หัก สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึง             

     กําหนดชําระภายใน 1 ป (23,370,249.47)   (22,792,958.96)   (23,370,249.47)   (22,792,958.96) 

สุทธ ิ 21,408,735.81    38,856,874.82   21,408,735.81    38,856,874.82  

บริษัทฯไดนําที่ดินและสิ่งปลูกสรางของบริษัทไปจดจํานองเพ่ือค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกลาว   
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20. หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บัญชีน้ีประกอบดวย 

    หนวย : บาท 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    2554   2553  2554   2553 
ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จาย 3,033,341.46        1,161,719.62   2,929,846.35          1,045,650.20  
คานายหนาคางจาย 3,611,967.30        3,137,213.96   3,364,488.30          2,889,734.96  
โบนัสคางจาย 10,296,145.00       11,094,618.31   10,296,145.00        11,094,618.31  
คาตอบแทนและบําเหน็จ -         3,600,000.00   -         3,600,000.00  
ตนทุนงานคางจาย -            995,591.78   -  - 
อื่นๆ 6,185,704.16         6,110,825.31   5,881,138.69         5,741,034.91  
รวม 23,127,157.92      26,099,968.98   22,471,618.34       24,371,038.38  

21. ผลประโยชนพนักงาน 

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ประกอบดวย 
    หนวย: บาท 

    งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน         
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน   13,135,121.16 13,021,565.65 
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ   
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู   - - 
ตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรู   - - 

หน้ีสินผลประโยชนพนักงาน – สุทธ ิ   13,135,121.16 13,021,565.65 

กลุมบริษัทกําหนดโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนไปตามการจายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงใหสิทธิแก
พนักงานที่เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที่กําหนด เชน 10 ปขึ้นไป ไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาอัตราเงินเดือน
เดือนสุดทาย 300 วัน หรือ 10 เดือน 
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การเปล่ียนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 
มีดังน้ี 

    หนวย : บาท 

    งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน     
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน         
   ณ วันที่ 1 มกราคม 2554   12,811,786.64      12,558,766.76  
ผลประโยชนที่จาย                     -                         -    
ตนทุนบริการปจจุบัน   174,775.56 315,630.79 
ตนทุนดอกเบี้ย   148,558.96 147,168.10 
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ   
   ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย   - - 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน   
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2554   13,135,121.16 13,021,565.65 

คาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2554 ประกอบดวย 

  หนวย : บาท 

  งวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2554   งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 

  งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน             

ตนทุนบริการปจจุบัน (441,227.24) (127,392.85)   174,775.56 315,630.79 

ตนทุนดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 52,786.88 55,880.85   148,558.96 147,168.10 

ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ   

   ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย   

   สุทธิที่รับรูในงวด - -   - - 

รวมคาใชจายผลประโยชนพนักงาน (388,440.36) (71,512.00)   323,334.52 462,798.89 
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คาใชจายผลประโยชนพนักงานสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554ไดแสดงไวในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังน้ี 

 

  หนวย : บาท 

    งวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2554   งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 

  งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน             

ตนทุนขาย   (203,238.69) - (97,047.49) - 

คาใชจายในการขาย   (89,383.44) (92,027.42) 50,595.69 38,489.43 

คาใชจายในการบริหาร   (148,605.11) (35,365.43) 221,227.36 277,141.36 

รวมคาใชจายผลประโยชนพนักงาน   (441,227.24) (127,392.85) 174,775.56 315,630.79 

22. เงินปนผลจาย 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2554  เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2554 ไดมีมติใหจายเงินปนผลระหวาง
กาลจากผลการดําเนินงานงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนจํานวนเงิน 13.50 
ลานบาท ในวันที่ 7 กันยายน 2554  

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันท่ี  25 กุมภาพันธ 2554 และรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ไดมีมติใหจายเงินปนผลสําหรับป 2553 งวดสุดทายในวันที่ 11 
พฤษภาคม 2554 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท สําหรับผูถือหุนสามัญของบริษัท จํานวนหุน 135 ลานหุน เปนจํานวน 13.50 
ลานบาท รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 62.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 53.50 ของกําไรสุทธิประจําป 2553  

23. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนสํารองตาม
กฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวน
ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทุนสํารองตามกฎหมายน้ีไมสามารถนําไปจายปนผลได ทั้งน้ี
บริษัทฯ ไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนดแลว 
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24. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจซื้อมาขายไปอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและ
อุปกรณนิรภัย (2) ธุรกิจเก่ียวกับระบบบําบัดนํ้า และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ขอมูล
ทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2554 มีดังตอไปน้ี  

 หนวย : พันบาท 

 สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ธุรกิจซื้อมาขายไปอุปกรณเพื่อ
ความปลอดภัยและอุปกรณ

นิรภัย 

 

ธุรกิจเก่ียวกับระบบบําบัดนํ้า 

 

งบการเงินรวม    

 2554  2553  2554  2553  2554  2553 

รายไดจากการขายและรายไดจาก 
      การใหบริการ 

 
182,344 

 
 162,315 

 
10,600 

 
 2,437  192,944 

 
     164,752 

ตนทุนขายและตนทุนบริการ (125,985)  (108,374) (11,035)  (1,803)  (137,020)  (110,177) 

กําไร(ขาดทุน)ขั้นตนตามสวนงาน 56,359  43,941 (435)     662  55,924      54,575 

รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน:           

รายไดอื่น           

   กําไรจากการขายทรัพยสิน        7  187 

   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน        1,182  1,634 

   อื่นๆ        295  740 

คาใชจายในการขาย        (20,550)  (19,465) 

คาใชจายในการบริหาร        (21,695)  (19,154) 

ตนทุนทางการเงิน        (1,109)  (1,422) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล        (5,542)  (5,669) 

กําไรสุทธิ        8,512  11,426 
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 หนวย : พันบาท 

 สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ธุรกิจซื้อมาขายไปอุปกรณ
เพื่อความปลอดภัยและ

อุปกรณนิรภัย 

 
ธุรกิจเก่ียวกับระบบบําบัด

น้ํา 

 

งบการเงินรวม    

 2554  2553  2554  2553  2554  2553 

รายไดจากการขายและรายไดจาก 
      การใหบริการ 521,620  463,429 24,566    2,611  546,186  

   
466,040 

ตนทุนขายและตนทุนบริการ (357,237)  (316,725) (25,943)  (1,994)  (383,180)  (318,719) 

กําไรขั้นตนตามสวนงาน 164,383  146,704 (1,377)      617  163,006     147,321 

รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน:           

รายไดอื่น           

   กําไรจากการขายทรัพยสิน        464  567 

   กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน        (664)  3,101 

   อื่นๆ        2,140  2,417 

คาใชจายในการขาย        (57,712)  (50,116) 

คาใชจายในการบริหาร        (60,485)  (55,456) 

ตนทุนทางการเงิน        (3,465)  (3,473) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล        (15,924)  (14,640) 

กําไรสุทธิ        27,360  28,400 

 

25. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจายเงินสมทบและเงินสะสมเขากองทุนดวยจํานวนเงินที่เทาๆ กันในอัตรารอย
ละ 3-5 ของเงินเดือนพนักงาน และจายใหแกพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ 
ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวน
เงิน 0.60 ลานบาท และ 1.77 ลานบาท ตามลําดับ (2553: 0.59 ลานบาท และ 1.65 ลานบาท ตามลําดับ) 
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26. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน ดังน้ี 

  หนวย : ลานบาท   
    วงเงิน   เบิกใช   ยังไมไดใช   

1) แอลซีและทีอาร 88   (13)  75   
2) ต๋ัวสัญญาใชเงิน 30   -  30   
3) หนังสือค้ําประกัน 31   (5)  26   
4) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 47   (17)  30   
5) ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อเงินตราตาง          

     ประเทศลวงหนา  120   (13)  107   
6) ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ วงเงิน  1,150,000 ดอลลาร

สหรัฐ โดยในระหวางงวดมีการเบิกใชแลวเปนจํานวนเงิน 134,849.12 ดอลลารสหรัฐ   
บริษัทฯ ไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทฯ ค้ําประกันภาระผูกพันของธนาคารดังกลาว  

27. เครื่องมือทางการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เน่ืองจากบริษัท ฯ และบริษัทยอยมีเจาหน้ี
และรายการซ้ือสินคาที่คาดวาจะเกิดที่เปนเงินตราตางประเทศ ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 
บริษัทฯ มกีารปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนของเจาหน้ีการคา และรายการสินคาที่คาดวาจะเกิดขึ้นบางสวน  
อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ มีหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งไมไดมีการทําสัญญาปองกัน
ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน สามารถสรุปไดดังน้ี 

สกุลเงิน  จํานวนเงินตรา
ตางประเทศ 

 เทียบเทาเงินบาท 

ยูโร  10,370.39  439,688.68 

เยน  3,599,240.00  1,454,913.40 

ดอลลารสหรัฐ  958,257.33  29,862,606.58 

ดอลลารสิงคโปร  676,977.55  16,386,187.66 
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28. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

บริษัทฯ ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสําหรับ
งวดสามเดือนและเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ใหม เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวด
ปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปน้ี 

    หนวย : บาท   

  งบการเงินรวม 

รายการบัญชี  ตามรายงานไว  
จํานวนเงิน 
ที่จัดประเภท  

ตามที่จัดประเภท
ใหม 

งบแสดงฐานะการเงิน       

สินคาคงเหลือ – สุทธ ิ  129,366,377.19  (588,064.35)  128,778,312.84 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน – สุทธ ิ                           -  3,123,186.30  3,123,186.30 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธ ิ  153,222,245.69  (2,535,121.95)  150,687,123.74 

เงินรับลวงหนาจากลูกคา                           -  531,511.03  531,511.03 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  26,631,480.01  (531,511.03)  26,099,968.98 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวด 3 เดือน       

ตนทุนขาย  (106,881,182.93)  (1,683,233.87)  (108,564,416.80) 

หน้ีสงสัยจะสูญโอนกลับ  89,811.85  (89,811.85)  - 

กําไรจากการขายทรัพยสิน                           -  186,914.89  186,914.89 

รายไดอื่น ๆ  473,277.59  266,225.54  739,503.13 

คาใชจายในการขาย  (17,954,107.65)  (1,510,605.94)  (19,464,713.59) 

คาใชจายในการบริหาร  (15,654,603.75)  (3,499,160.09)  (19,153,763.84) 

คาตอบแทนผูบริหาร  (6,329,671.32)  6,329,671.32  - 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวด 9 เดือน       

ตนทุนขาย  (317,106,316.44)  (1,319,905.29)  (318,426,221.73) 

หน้ีสงสัยจะสูญโอนกลับ  89,811.85  (89,811.85)  - 

กําไรจากการขายทรัพยสิน                           -  566,836.23  566,836.23 

รายไดอื่น ๆ  2,893,672.87  (477,024.38)  2,416,648.49 

คาใชจายในการขาย  (45,658,732.16)  (4,457,482.75)  (50,116,214.91) 

คาใชจายในการบริหาร  (42,265,857.03)  (13,190,468.90)  (55,456,325.93) 

คาตอบแทนผูบริหาร  (18,967,856.94)  18,967,856.94  - 
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  หนวย: บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการบัญชี  ตามรายงานไว  
จํานวนเงิน 
ที่จัดประเภท 

 
ตามที่จัดประเภท

ใหม 

งบแสดงฐานะการเงิน       

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน – สุทธ ิ                       -  3,707,782.31  3,707,782.31 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธ ิ  150,141,338.60  (3,707,782.31)  146,433,556.29 

เงินรับลวงหนาจากลูกคา                       -  531,511.03  531,511.03 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  24,902,549.41  (531,511.03)  24,371,038.38 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวด 3 เดือน       

ตนทุนขาย  (110,514,780.44)  (1,683,233.87)  (112,198,014.31) 

หน้ีสงสัยจะสูญโอนกลับ  89,811.85  (89,811.85)                             - 

กําไรจากการขายทรัพยสิน                       -  186,914.89  186,914.89 

รายไดอื่น ๆ  692,552.66  266,225.54  958,778.20 

คาใชจายในการขาย  (17,145,820.89)  (1,510,605.94)  (18,656,426.83) 

คาใชจายในการบริหาร  (15,641,787.43)  (2,968,738.23)  (18,610,525.66) 

คาตอบแทนผูบริหาร  (5,799,249.46)  5,799,249.46                             - 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวด 9 เดือน       

ตนทุนขาย  (324,216,131.64)  (1,319,905.29)  (325,536,036.93) 

หน้ีสงสัยจะสูญโอนกลับ  89,811.85  (89,811.85)                             - 

กําไรจากการขายทรัพยสิน                       -  566,836.23  566,836.23 

รายไดอื่น ๆ  3,218,120.37  (477,024.38)  2,741,095.99 

คาใชจายในการขาย  (43,720,460.16)  (4,457,482.75)  (48,177,942.91) 

คาใชจายในการบริหาร  (41,127,966.44)  (11,750,468.90)  (52,878,435.34) 

คาตอบแทนผูบริหาร  (17,527,856.94)  17,527,856.94                             - 

29. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
สืบเน่ืองจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2554 อันกอใหเกิดความเสียหายเปนบริเวณกวาง ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคกลาง
หลายจังหวัด รวมถึงกรุงเทพ และปริมณฑล สงผลใหเกิดการชะลอตัวทั้งในดานยอดขาย การขนสงสินคา อันอาจสงผล
กระทบตอแผนการดําเนินธุรกิจ ผลประกอบการ ฐานะการเงิน และมูลคาทรัพยสินของบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทได
เตรียมแผนปองกันอาคารและทรัพยสินอยางเต็มที่หากตองเผชิญเหตุการณนํ้าทวมที่อาจเกิดขึ้นได และไดทําประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพยสิน (All risks) ซึ่งครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากภัยนํ้าทวมไวอยูแลว บริษัทอยูระหวาง
พิจารณาผลกระทบอันเน่ืองมาจากเหตุการณดังกลาว  
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30. การอนุมัติงบการเงิน 

กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯไดอนุมัติใหออกงบการเงินน้ีเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 

 

 

 


