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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553  

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          
โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทยอย ในสัดสวนรอยละ 76.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยดังกลาว 

1.5 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ คือ ตระกูลหวังธํารงและจารุต้ังตรง  

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดทําขึ้นเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย บริษัทได
จัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย 
การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผล
ภายใตสภาวการณแวดลอมน้ันซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจเก่ียวกับการกําหนดจํานวน
สินทรัพยและหน้ีสินน้ัน ๆ ดังน้ันผลที่เกิดขึ้นจริงจากการต้ังขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินอาจ
แตกตางไปจากที่ประมาณไว 
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ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดน้ัน ๆ และจะ
บันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปจจุบันและอนาคต 

 เกณฑการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวม ไดรวมงบการเงินของบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัทฯ”) ดังน้ี 

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

สัดสวนเงนิลงทนุ (รอยละ)

 

รายการและบัญชีระหวางกันที่เปนสาระสําคัญไดถูกตัดออกไปในการจัดทํางบการเงินรวม 

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออม
ในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทน้ัน เพ่ือไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย งบ
การเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตองถูกปนสวนไปยังสวนของผูถือหุนบริษัทใหญและสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม แมวาการปน
สวนจะทําใหสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบ 

 บริษัทฯ ตองตัดรายการบัญชีสินทรัพย หน้ีสินของบริษัทยอย มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมและ
องคประกอบอื่นในสวนของผูถือหุนที่เก่ียวกับบริษัทยอยน้ัน ๆ และบริษัทตองรับรูผลกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน เมื่อ
บริษัทสูญเสียอํานาจการควบคุมในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนใด ๆ ในบริษัทยอยดังกลาวที่เหลืออยูตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมนับต้ังแตวันที่สูญเสียอํานาจการควบคุม 

 การเปล่ียนแปลงจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม 

 ในระหวางป 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติที่ออกและปรับปรุง
ใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความ

มาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

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 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความ

มาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

เรื่อง 

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 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 รายได – รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 16/2554 แนวปฏิบั ติการ เปด เผยขอมูลสํ าหรับกิจการที่

เก่ียวของกับรัฐบาล 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2554 การปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลงสําหรับผลประโยชน

ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 18/2554 การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19/2554 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชี

สําหรับสินทรัพยประเภทอาคารชุด 
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ในระหวางป 2554 กลุมบริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 มาถือปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลตอการ
แสดงรูปแบบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ
เพ่ือใหสอดคลองกับการนําเสนองบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และมีผลกระทบตอฐานะการเงินโดยรวม 
และผลการดําเนินงานทางการเงินโดยรวมของกลุมบริษัทฯ สรุปไดดังน้ี 

    หนวย: บาท 

    งบการเงินรวม   
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554         

ตนทุนบริการลดลง   (96,296.30) - 

คาใชจายในการขายเพ่ิมขึ้น   549,167.63 536,566.36 

คาใชจายในการบริหารลดลง   (2,378,482.74) (2,322,713.40) 

กําไรกอนภาษีเงินไดเพ่ิมขึ้น   1,925,611.41 1,786,147.04 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น (บาทตอหุน)   0.01 0.01 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554   

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น   12,811,786.64 12,558,766.76 

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

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิลดลง (2,535,121.95) (3,707,782.31) 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - สุทธิเพ่ิมขึ้น 5,695,274.01 6,279,870.02 

สินทรัพยที่ไมไดใชในการประกอบกิจการ - สทุธิลดลง  (2,572,087.71)  (2,572,087.71) 

รายละเอียดของผลกระทบเก่ียวกับรายการขางตน มีดังน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน  

ภายใตขอกําหนดของมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม งบการเงิน ประกอบดวย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 

งบกระแสเงินสด และ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ขอมูลเปรียบเทียบไดมีการนําเสนอใหมเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม การเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกลาวมีผลกระทบตอการนําเสนองบการเงินเทาน้ัน โดยไมมีผลกระทบตอกําไร(ขาดทุน) หรือกําไร
(ขาดทุน) ตอหุน 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

การเปล่ียนแปลงที่สําคัญในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) มีผลกระทบตอบริษัทฯ ดังน้ี 

บริษัทฯ ไดประมาณการอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือของสินทรัพย เน่ืองจากสมรรถนะของสินทรัพยดังกลาว
เปล่ียนแปลงไป ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดเปล่ียนแปลงประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554 
จากเดิม 20 ป เปน 30 ป สําหรับอาคาร นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดประมาณการมูลคาคงเหลือของยานพาหนะใหเหมาะสมขึ้น     
ทําใหคาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลดลงจํานวนเงิน 3.27 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบเฉพาะ
กิจการ  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทฯ ไดมีการประเมินหน้ีสินที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงานดังกลาว ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 
สําหรับผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานเปนจํานวนเงิน 12.81 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 12.56 
ลานบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเลือกวิธีปฏิบัติในชวงการเปล่ียนแปลงในการรับรูและบันทึกหน้ีสินดังกลาวโดย
ปรับกับกําไรสะสม ณ วันที่นํามาตรฐานการบัญชีน้ีมาใชครั้งแรก  

ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกลาวทําใหกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ลดลงจํานวนเงิน 12.81 ลานบาท ในงบการเงินรวม 
และจํานวนเงิน 12.56 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ และภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 
เพ่ิมขึ้นจํานวนเงิน 12.81 ลานบาท ในงบการเงินรวม และจํานวนเงิน 12.56 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

บริษัทฯ เลือกวิธีราคาทุนสําหรับการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 การ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีไดถือปฏิบัติโดยวิธีปรับยอนหลัง โดยโอนตนทุน และคาเสื่อมราคาสะสมท่ีเก่ียวของจากบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งเดิมแสดงในราคาทุน ไปแสดงเปนรายการตางหากภายใตหัวขอ 
“อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน” ในงบการเงิน การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวมีผลกระทบตอการจัดประเภทใน
งบการเงินเทาน้ัน โดยไมมีผลกระทบตอกําไร(ขาดทุน) หรือกําไร(ขาดทุน)ตอหุน 

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม  

ในระหวางป 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีใหใชมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการบัญชี ที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2556 ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12  ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปดเผย

ขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล  – กรณีที่ไมมีความ
เก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
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มาตรฐานการบัญชี/การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได – การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่

ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได – การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือของผูถือหุน 

 ฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน
การบัญชีฉบับดังกลาว  

3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 
ขายสินคา 

 รายไดและตนทุนจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯ ไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจาของ
สินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมสําหรับสินคาที่ไดสง
มอบหลังจากหักสวนลดแลว  

รายไดจากการใหบริการติดต้ังระบบบําบดันํ้า 
 เมื่อผลงานการติดต้ังระบบบําบัดนํ้าสามารถประมาณไดอยางนาเช่ือถือ รายไดตามสัญญาและตนทุนที่เกิดขึ้นจะถูกรับรูในงบ

กําไรขาดทุนโดยคํานวณจากความสําเร็จของงานติดต้ังตามสัญญา ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ขั้นความสําเร็จของงาน
ติดต้ังดังกลาวคํานวณโดยใชประมาณการที่ดีท่ีสุดของผูบริหารจากการสํารวจงานที่ทํา  ในกรณีที่มีความเปนไปไดคอนขาง
แนนอนวาตนทุนทั้งสิ้นของโครงการเกินกวามูลคารายไดตามสัญญา บริษัทยอยจะรับรูประมาณการขาดทุนดังกลาวเปน
คาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุน 

รายไดจากการใหบริการอ่ืน 
 กลุมบริษัทฯ รับรูรายไดจากการใหบริการเมื่อไดใหบริการแลวเสร็จ 

ดอกเบี้ยและรายไดอื่น 
 ดอกเบี้ยและรายไดอื่นบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 

คาใชจาย 
 คาใชจายบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึง
กําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

ลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอื่นและคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

  ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่นแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ กลุมบริษัทฯ บันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงิน ฐานะ
การเงินในปจจุบันของลูกหน้ี และการวิเคราะหอายุหน้ี 
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สินคาคงเหลือ 

 สินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําแสดงมูลคาตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคา
ใดจะตํ่ากวา ตนทุนของสินคา ประกอบดวยตนทุนที่ซื้อ ตนทุนในการดัดแปลงหรือตนทุนอื่นเพ่ือใหสินคาอยูในสถานที่และ
สภาพปจจุบัน  

วัตถุดิบแสดงมูลคาตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา และจะถือเปน
สวนหน่ึงของตนทุนการผลิตและตนทุนการใหบริการเมื่อมีการเบิกใช ตนทุนของวัตถุดิบประกอบดวยตนทุนที่ซื้อ ตนทุนใน
การดัดแปลงหรือตนทุนอื่นเพ่ือใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน  

มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนในการขาย  

 สํารองคาเผ่ือสินคาเสื่อมสภาพจะต้ังขึ้นโดยพิจารณาจากสินคาที่เสื่อมสภาพหรือสินคาที่เก็บไวนาน 

เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอย
คา (ถามี) 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของ
สินทรัพย (ถามี)  

กลุมบริษัทฯ ไดประมาณอายุการใหประโยชนของสินทรัพย ดังน้ี 

อายุการใหประโยชน (จํานวนป)

ใหม เดิม

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 20 - 30 20

ระบบสาธารณูปโภค 10 10

สินคาสาธิต 5 5

เคร่ืองมือ 5 5

เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสํานักงาน 3 - 5 3 - 5

ยานพาหนะ 5 5
สินทรัพยภายใตสัญญาขายนํ้า ตามอายุสัญญา  

 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนไดแกอสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากมูลคาที่เพ่ิมขึ้นหรือ
ทั้งสองอยาง  ทั้งน้ีไมไดมีไวเพ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชในการบริหารงาน   

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 
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กลุมบริษัทฯ ไดประมาณอายุการใหประโยชนของสินทรัพย ดังน้ี 

อายุการใหประโยชน (จํานวนป)

ใหม เดิม

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 30 - 20 20

 
คาเสื่อมราคา 

คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใหประโยชนโดยประมาณ  

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานและไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และอสังหาริมทรัพยระหวาง
กอสราง 

การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการข้ึน ตนทุนของการปรับปรุงใหดีขึ้นที่
สําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงน้ันจะทําใหกลุมบริษัท
ไดประโยชนกลับคืนมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุงสินทรัพยที่ไดมา การปรับปรุงหลักจะตัดคาเสื่อมราคา
ตลอดอายุการใชประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เก่ียวของ 

สิทธิการเชาที่ดินและอาคาร และคาตัดจําหนาย 

  สิทธิการเชาที่ดินและอาคารแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายของสิทธิการเชาที่ดินและอาคารคํานวณ
จากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลาตามอายุสัญญาเชา  

  คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน  

สินทรัพยไมมีตัวตน และคาตัดจําหนาย 

สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยน้ัน 

บริษัทฯ ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงช้ีวาสินทรัพยน้ันเกิดการดอยคา บริษัทฯ จะ
ทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนาย
รับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังน้ี 

 อายุการใหประโยชน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 5 ป 
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การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุมบริษัทฯ จะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทฯหาก
มีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯ รับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย
มีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ทั้งน้ีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
ของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯ 
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใช
อัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง
ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯใช
แบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจาก
การจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื ้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการ
แลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเก่ียวของกัน 

 กลุมบริษัทฯ จะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน  

ผลประโยชนของพนักงาน 

ผลประโยชนระยะสั้น 

กลุมบริษัทฯ รับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว 

กลุมบริษัทฯ ดําเนินการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่เปนแผนจายสมทบที่กําหนดการจายสมทบไวเปนกองทุนโดยสินทรัพย
ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัท กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุนจากทั้งพนักงาน
และกลุมบริษัทฯ ที่เก่ียวของ เงินจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพและภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เก่ียวของ  

ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 

หน้ีสินผลประโยชนพนักงานสวนที่เปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเปนคาใชจายตลอดอายุการทํางานของพนักงาน 
โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตท่ีพนักงานจะไดรับจากการทํางานใหกับกลุมบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา
ทํางานถึงปที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลดเปนมูลคา
ปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณการหน้ีสินดังกลาวคํานวณ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) 

เมื่อผลประโยชนพนักงานมีการเปล่ียนแปลง สวนของผลประโยชนที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเก่ียวของกับการทํางานใหกับกลุมบริษัทฯ ใน
อดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเสนตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทั่งผลประโยชนไดมีการ
จายจริง  

เมื่อขอสมมติที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปล่ียนแปลง กลุมบริษัทฯ รับรูผลกําไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุนทั้งจํานวน 
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สัญญาเชาระยะยาว 

  สัญญาเชาทางการเงิน 

สัญญาเชาสินทรัพยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยไดโอนไป
ใหแกผูเชาไมวาในที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม จัดเปนสัญญาเชาทางการเงิน และกลุมบริษัทฯ รับรูสัญญาเชา
ทาง การเงินเปนสินทรัพยและหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินดวยจํานวนเงินเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือ
มูลคาปจจุบันของ มูลคาขั้นตํ่าที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา คาใชจายดอกเบี้ยจะถูกบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชาและการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เชาจะตัดตามอายุการใชงานของสินทรัพย 

  สัญญาเชาดําเนินงาน 

สัญญาเชาสินทรัพยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยไมได 
โอนไปใหแกผูเชา จัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน และกลุมบริษัทฯ รับรูจํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุน ตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

เงินตราตางประเทศ 

  รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่
เปนตัวเงินซึ ่งอยู ในสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี ่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน  

  กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

กําไรสุทธิตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

กําไรสุทธิตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญดวยจํานวนหุนสามัญ
ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักที่ออกและเรียกชําระในระหวางป 

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ
ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ 
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 ประมาณการหน้ีสิน 

  กลุมบริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมี
ความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพันน้ัน และ
บริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันน้ันไดอยางนาเช่ือถือ  
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ภาษีเงินได 

ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใช ณ 
วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งเก่ียวกับรอบบัญชีที่คํานวณภาษีเงินได  ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เก่ียวกับรายการในป
กอนๆ 

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง
ที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน
และตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว  การใชดุลย
พินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังน้ี 

 สัญญาเชา  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ
ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวากลุมบริษัทฯ ไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนใน
สินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 

 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

 ในการประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากลูกหน้ีแตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต ฐานะการเงินในปจจุบันของลูกหน้ี อายุของหน้ีที่คง
คางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะน้ัน เปนตน 

 คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 

 คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือเกิดจากการปรับมูลคาของสินคาจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ฝายบริหารไดใช         
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยใชการวิเคราะหอายุสินคาคงเหลือ และสถานะการขายของ
สินคาคงเหลือรายตัวในปจจุบัน อยางไรก็ตาม การใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกัน อาจมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงจํานวนคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือในอนาคต 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 

 ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใชงานและมูลคาซาก
เมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้น
เกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการดอยคาหากคาดวามูลคาที ่คาดวาจะไดร ับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั ้น  ในการนี้ฝายบริหาร
จําเปนตองใชดุลยพินิจที่เก่ียวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพยน้ัน 
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4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน   

4.1 คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ 

คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

  หนวย: บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2554   2553   2554   2553 
ผลประโยชนระยะส้ัน   29,268,301.76 28,812,238.71 26,452,301.76 26,741,571.71 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน   668,831.76 - 738,466.98 - 

รวมคาตอบแทนท่ีจายใหผูบริหารสําคัญ 29,937,133.52 28,812,238.71 27,190,768.74 26,741,571.71 

4.2 กิจการที่เก่ียวของกัน ประกอบดวย 

กิจการที่เกี่ยวของกัน  ประเทศ ลักษณะความสัมพันธ  สถานะบริษทั 
บริษัทยอย :       
 บริษัท พีด ีเจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด  ไทย  ถือหุน  ดําเนินธุรกิจ 
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 

4.3 ยอดคงเหลือระหวางกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

  หนวย: บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2554  2553  2554  2553 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อืน่กิจการที่เกี่ยวของกัน       

   บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด        

      ลูกหนี้การคา -  -  1,332,203.50  5,088,300.00 

      ลูกหนีอ้ื่น        

        เงินจายลวงหนาคาสินคา -  -  1,050,000.00  - 

      ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน -  -  2,382,203.50  5,088,300.00 
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  หนวย: บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2554  2553  2554  2553 

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน        

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

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน        

   บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด  -  -  628,625.00  - 
 

4.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มียอดลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกันคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนวันที่
คางชําระไดดังน้ี 

 หนวย: บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

ลูกหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน        

หน้ีที่ยังไมถึงกําหนดชําระ -  -  272,903.50  361,125.00 

คางชําระ        

1-60 วัน -  -  1,059,300.00  3,544,375.00 

61-120 วัน -  -  -  - 

121-180 วัน -  -  -  1,182,800.00 

รวม  -   -  1,332,203.50  5,088,300.00 

 

4.5 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกันมีการเคล่ือนไหวดังตอไปน้ี 
 หนวย: บาท 

 1 มกราคม ระหวางป 31 ธันวาคม 

 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 ในรูปต๋ัวสัญญาใชเงิน    

ซึ่งจะตองจายชําระคืนเมื่อทวงถาม โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ย ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2554 เปนตนไป ในอัตรา MLR ของ
ธนาคารกสิกรไทย + 3 ตอป (รอยละ 9.62 – 10.25) และกอนวันที่ 1 เมษายน 2554 ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป  
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4.6 รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทที่เก่ียวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  และ 2553  มี
ดังน้ี 

 หนวย: บาท  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ   

 2554  2553  2554  2553  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทยอย         

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด       

ซื้อสินคา         -          -  1,343,900.00  4,289,008.00  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 

ซื้อสินทรัพยถาวร         -          -  10,709,000.00  -  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 

ขายสินคา         -          -  2,089,183.00  8,454,298.00  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 
ดอกเบี้ยรับ - -  563,486.32     750,000.02 

 

อัตรา MLR ของธนาคาร
กสิกรไทย + 3 ตอป, รอย
ละ 9.62 - 10.25 (ต้ังแตวันที่ 
1 เมษายน 2554 เปนตนไป) 
และอัตรารอยละ 15 ตอป 
(กอนวันที่ 1 เมษายน 2554) 

รายไดคาเชาอาคาร           -          -  377,300.00  220,000.00  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน          

บริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จํากัด       

ซื้อสินคา           -  25,000.00   -  -  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 

ขายสินคา 18,000.00  45,500.00   -  -  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 

ดอกเบี้ยรับ           -  285,604.95  -  -  อัตรารอยละ 15 ตอป 

บริษัท ฟลเตรช่ัน ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด       

ซื้อสินคา           -  492,600.00            -            -  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 

4.7 ภาระผูกพันตอกิจการที่เก่ียวของกัน 

ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีภาระการค้ําประกันสินเช่ือประเภทหนังสือค้ําประกันสําหรับบริษัทยอยคือ         
บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด โดยเปนการใชวงเงินสินเช่ือรวมกันภายในวงเงิน 20 ลานบาท 
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5. เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธ ิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บัญชีน้ีประกอบดวย 

จํานวน จํานวนเงิน

บริษัท พดีี เจเนซสิ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั 76.67   11,500,000.00 60.00    3,000,000.00

หัก คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน (11,500,000.00)                      -   

สทุธิ                       -      3,000,000.00

งบการเงินเฉพาะ

หนวย: บาท

สดัสวนการ
ลงทุนรอยละ

สดัสวนการ
ลงทุนรอยละ

2554 2553

 
ในระหวางไตรมาส 2 ป 2554 บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัทยอยไดเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 10 ลาน
บาท (100,000 หุนๆ ละ 100 บาท) จากเดิม 5 ลานบาท เปน 15 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทยอยดังกลาวเพิ่มในสัดสวนการถือหุนเดิมในอัตรารอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย จํานวน 
60,000 หุน ในราคาหุนละ 100 บาท และไดซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในสวนของผูถือหุนอื่นทานหนึ่งในสัดสวนรอยละ 25 
ของหุนสามัญเพิ่มทุน คิดเปนจํานวนหุน 25,000 หุน ในราคาหุนละ 100 บาท ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ 
เพ่ิมขึ้นจากเดิมรอยละ 60 เปน รอยละ 76.67  

ทั้งนี้ในวันที่ 21 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาใหสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทยอยในจํานวน 25,000 
หุน จากบริษัทฯ กับผูถือหุนรายดังกลาว โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ปนับตั้งแตวันลงนามในสัญญา กําหนดราคาซื้อหุน
เทากับมูลคาตามบัญชีของงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานของผูสอบบัญชีงวดลาสุด หรือมูลคาที่ตราไว
ของหุนสามัญ ณ วันที่ผูรับสิทธิแจงความประสงคในการซื้อหุนเปนลายลักษณอักษรแลวแตราคาใดจะสูงกวา และมี
ตนทุนทางการเงินในอัตรารอยละ 7.125 ตอป ของมูลคาเงินลงทุนจํานวนเงิน 2,500,000 บาท 

6. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบดวย 

 หนวย: บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

ลูกหน้ีการคา 117,239,551.60  103,168,230.47  113,112,335.80  101,874,907.56 

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (6,254,409.10)  (2,409,326.44)     (2,407,444.10)  (2,409,326.44) 

ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ 110,985,142.50  100,758,904.03  110,704,891.70  99,465,581.12 
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 หนวย: บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

ลูกหน้ีอื่น        

   เงินจายลวงหนาคาสินคา 4,918,209.69  2,410,516.62  4,918,209.69  2,410,516.62 

   คาใชจายลวงหนา 1,361,162.57  1,196,212.50  1,361,162.57  1,196,212.50 

   ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ 1,325,656.28  926,651.23  1,325,656.28          918,016.09 

   ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย 1,389,498.45  524,582.46  -  - 

   เงินประกันอากรนําเขา 746,860.89  829,977.94  746,860.89  829,977.94 

   มูลคางานสําเร็จที่ยังไมเรียกเก็บ 2,284,130.39  2,223,430.08  -  - 

   อื่นๆ 1,361,780.06  562,160.51  1,296,921.06  183,370.51 

รวมลูกหน้ีอื่น 13,387,298.33  8,673,531.34  9,648,810.49  5,538,093.66 

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (696,006.00)  -  (488,006.00)  - 

ลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 12,691,292.33  8,673,531.34  9,160,804.49  5,538,093.66 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 123,676,434.83  109,432,435.37  119,865,696.19  105,003,674.78 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 กลุมบริษัทฯ มียอดลูกหน้ีการคาคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนวันที่คางชําระไดดังน้ี 

 หนวย: บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

ลูกหน้ีการคา        

หน้ีที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 66,253,064.10  60,980,779.64   65,991,053.30  60,928,617.14  

คางชําระ        

1-60 วัน 41,573,097.19  34,987,328.57   41,525,432.19  34,587,340.10  

61-120 วัน 3,182,491.04  3,509,839.60   2,662,471.04  2,668,667.66  

121-180 วัน 290,181.79  1,496,744.36   290,181.79  1,496,744.36  

มากกวา 180 วัน  ขึ้นไป 5,940,717.48  2,193,538.30   2,643,197.48  2,193,538.30  

รวม 117,239,551.60  103,168,230.47   113,112,335.80  101,874,907.56  

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (6,254,409.10)  (2,409,326.44)     (2,407,444.10)  (2,409,326.44) 

ลูกหน้ีการคา – สุทธ ิ 110,985,142.50  100,758,904.03   110,704,891.70  99,465,581.12  
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7. สินคาคงเหลือ-สุทธ ิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บัญชีน้ีประกอบดวย 

 หนวย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553  2554  2553 

สินคาสําเร็จรูป 167,024,109.45 120,856,193.81   167,031,503.39  120,856,193.81  

สินคาระหวางทาง 17,554,373.96 9,077,965.42   17,554,373.96  9,077,965.42  

สินคาฝากขาย 480,940.35                          -     480,940.35                            -    

งานระหวางทํา 490,343.58 2,109,282.40  -                            -    

วัตถุดิบ 713,061.77 2,249,990.75   -                            -    

รวม 186,262,829.11 134,293,432.38   185,066,817.70  129,934,159.23  

หัก คาเผ่ือการลดมูลคา (6,400,357.46) (5,515,119.54)  (6,400,357.46)  (5,515,119.54) 

สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ 179,862,471.65 128,778,312.84   178,666,460.24  124,419,039.69  

8. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธ ิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บัญชีน้ีประกอบดวย 

2553 2552 2553 2552
บริษัท เอ็น แอนด พี โฮลดิง้ จํากดั
ราคาทนุ 2     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

 
9. เงินใหกูยืมแกพนักงาน - สุทธิ 

เงินใหกูยืมแกพนักงาน เปนเงินใหกูยืมในรูปสัญญาเงินกูเพ่ือเปนสวัสดิการของพนักงาน คิดดอกเบี้ยในอัตรา 10% ตอป 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

10. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - สุทธิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ประกอบดวย 

   หนวย: บาท 

   งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 1 มกราคม 

2554 

รายการเคล่ือนไหวระหวางป ยอดคงเหลือ ณ 
วันท่ี 31ธันวาคม 

2554   เพิ่มขึ้น ลดลง จัดประเภท 

ราคาทุน      

ที่ดิน 877,160.00  -  -  493,000.00  1,370,160.00

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 16,109,829.80  - -  6,951,492.68  23,061,322.48

รวม 16,986,989.80  -  -  7,444,492.68  24,431,482.48

คาเส่ือมราคาสะสม         

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 11,291,715.79 431,804.43 - 3,096,983.97  14,820,504.19

รวม 11,291,715.79  431,804.43 - 3,096,983.97  14,820,504.19

มูลคาสุทธิตามบัญชี 5,695,274.01    9,610,978.29
 

   หนวย: บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 1 มกราคม 

2554 

รายการเคล่ือนไหวระหวางป ยอดคงเหลือ ณ 
วันท่ี 31ธันวาคม 

2554   เพิ่มขึ้น ลดลง จัดประเภท 

ราคาทุน      

ที่ดิน 877,160.00  -  -  493,000.00  1,370,160.00

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 17,754,322.48  - -  5,307,000.00  23,061,322.48

รวม 18,631,482.48  -  -  5,800,000.00  24,431,482.48

คาเส่ือมราคาสะสม         

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 12,351,612.46 477,675.95 - 1,991,215.78  14,820,504.19

รวม 12,351,612.46  477,675.95 - 1,991,215.78  14,820,504.19

มูลคาสุทธิตามบัญชี 6,279,870.02    9,610,978.29
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บริษัทฯ ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนทั้งหมด 4 แหง ดังน้ี 

 หนวย : ลานบาท     

 ราคาตาม
บัญชี 

 ราคา
ประเมิน 

 
ผูประเมินอิสระ  

วันที่รายงานการ
ประเมินทรัพยสิน 

แหงที่ 1 2.43  10.64  บริษัท ชาเตอร เซอรเวเยอรส (ประเทศไทย) จํากัด  13 ธันวาคม 2549 

แหงที่ 2 2.99  5.40  บริษัท ชาเตอร เซอรเวเยอรส (ประเทศไทย) จํากัด  20 ตุลาคม 2551 

แหงที่ 3 0.53  4.50  บริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน แอนด เอเจนซี่ จํากัด  25 มิถุนายน 2552 

แหงที่ 4 3.66  5.20  บริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน แอนด เอเจนซี่ จํากัด  11 สิงหาคม 2554 

ในระหวาง ป 2554 บริษัทฯไดจัดประเภทโอนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางแหงหน่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่โอนจํานวน
เงิน 3.81 ลานบาท มาเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ไดบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงิน
รวมจํานวนเงิน 0.43 ลานบาท และ 0.81 ลานบาท ตามลําดับ และรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะ
กิจการจํานวนเงิน 0.48 ลานบาท และ 0.86 ลานบาท ตามลําดับ 

ราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนที่หักคาเสื่อมราคาครบแลวและยังคงใชงานอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 
2553 ของบริษัทฯ และกลุมบริษัทฯ มีจํานวน 0.54 ลานบาท  

บริษัทฯ ไดนําอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนสวนหน่ึงซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553        
จํานวน 9.08 ลานบาท และ 5.60 ลานบาท ตามลําดับ ไปจํานองเพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงินกูยืมระยะยาว
กับสถาบันการเงิน 2 แหง 
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  - สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย 

   หนวย: บาท 

   งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 1 มกราคม

2554 

รายการเคล่ือนไหวระหวางป  ยอดคงเหลือ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 

2554  เพิ่มขึ้น ลดลง จัดประเภท 

ราคาทุน      

ที่ดิน 32,877,486.00                 -  -  (493,000.00)  32,384,486.00 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 105,432,781.03  410,080.15 (1,267,659.58)  (6,951,492.68)  97,623,708.92 

เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน    17,745,354.72  2,569,361.66  (1,706,951.64)  (41,500.00)  18,566,264.74 

เคร่ืองมือโรงงาน 468,363.45  156,586.00  -  (60,998.00) 563,951.45 

สินคาสาธิต 9,508,914.18  2,021,907.04  -  1,497,873.08 13,028,694.30 

ยานพาหนะ 13,502,346.90  2,010,280.38  (1,110,859.81)  -  14,401,767.47 

สาธารณูปโภค    13,239,760.18  494,422.66  -  -  13,734,182.84 

สินทรัพยภายใตสัญญาขายนํ้า -  6,481,676.80  -  -  6,481,676.80 

งานระหวางกอสราง         597,064.35                 -  (588,064.35)  -  9,000.00 

รวม 193,372,070.81  14,144,314.69  (4,673,535.38)  (6,049,117.60)  196,793,732.52 

คาเส่ือมราคาสะสม        

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 18,301,744.74 3,340,961.19 (80,227.21) (3,096,983.97)  18,465,494.75 

เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 11,183,171.19  3,286,698.16  (1,696,734.05) (4,397.90)  12,768,737.40 

เคร่ืองมือโรงงาน 23,757.45  105,469.15  - -  129,226.60 

สินคาสาธิต 5,668,766.71  2,120,545.87  -  -  7,789,312.58 

ยานพาหนะ 4,821,591.09  1,775,530.89  (978,340.99)  -  5,618,780.99 

สาธารณูปโภค 2,685,915.89  1,331,270.57  -  -  4,017,186.46 

สินทรัพยภายใตสัญญาขายนํ้า -  458,454.89  -  -  458,454.89 

รวม 42,684,947.07  12,418,930.72  (2,755,302.25)  (3,101,381.87)  49,247,193.67 

คาเผ่ือการดอยคา        

สินทรัพยภายใตสัญญาขายนํ้า -       3,597,913.22 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 150,687,123.74       143,948,625.63 
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 หนวย: บาท 

   งบการเงินเฉพาะ 

 ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 1 มกราคม

2554 

รายการเคล่ือนไหวระหวางป  ยอดคงเหลือ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 

2554  เพิ่มขึ้น ลดลง จัดประเภท 

ราคาทุน      

ที่ดิน 32,877,486.00  -  -  (493,000.00)  32,384,486.00 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 102,339,568.19  410,080.15 -  (5,307,000.00)  97,442,648.34 

เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน    17,101,109.94  2,121,123.38  (1,706,951.64)  -  17,515,281.68 

สินคาสาธิต   8,836,064.94  1,976,307.04  -  - 10,812,371.98 

ยานพาหนะ 13,502,346.90  2,010,280.38  (1,110,859.81)  -  14,401,767.47 

สาธารณูปโภค 13,239,760.18  494,422.66  -  -  13,734,182.84 

สินทรัพยภายใตสัญญาขายนํ้า -  9,788,899.50  -  -  9,788,899.50  

รวม 187,896,336.15  16,801,113.11  (2,817,811.45)  (5,800,000.00)  196,079,637.81 

คาเส่ือมราคาสะสม         

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 17,216,287.31 3,222,653.69 - (1,991,215.78)  18,447,725.22 

เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 11,115,226.26  3,014,595.52  (1,696,734.05) -  12,433,087.73 

สินคาสาธิต 5,623,759.31  1,932,248.59  -  -  7,556,007.90 

ยานพาหนะ 4,821,591.09  1,775,530.89  (978,340.99)  -  5,618,780.99 

สาธารณูปโภค 2,685,915.89  1,331,270.57  -  -  4,017,186.46 

สินทรัพยภายใตสัญญาขายนํ้า -  790,790.54  -  -  790,790.54 

รวม 41,462,779.86  12,067,089.80  (2,675,075.04)  (1,991,215.78)  48,863,578.84 

คาเผ่ือการดอยคา          

สินทรัพยภายใตสัญญาขายนํ้า -        3,597,913.22 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 146,433,556.29        143,618,145.75 

ในระหวางงวดไตรมาส 1 ป 2554 บริษัทฯไดจัดประเภทโอนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางแหงหน่ึงที่ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ 
วันที่โอนจํานวนเงิน 3.81 ลานบาท ไปเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ไดบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงิน
รวมจํานวนเงิน 12.42 ลานบาท และ 12.84 ลานบาท ตามลําดับ และรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะ
กิจการจํานวนเงิน 12.07 ลานบาท และ 12.60  ลานบาท ตามลําดับ 

บริษัทฯ ไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางสวนหน่ึงซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จํานวน 
100.61 ลานบาท และ 115.10 ลานบาท ตามลําดับ ไปจํานองเพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงินกูยืมระยะยาวกับ
สถาบันการเงินแหงหน่ึง 
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ราคาทุนของสินทรัพยถาวรที่หักคาเสื่อมราคาครบแลวและยังคงใชงานอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของบริษัทฯ 
มีจํานวน 4.13 ลานบาท และ 5.20 ลานบาท ตามลําดับ 

12. สิทธิการเชา - สุทธ ิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สิทธิการเชา - สุทธิ ประกอบดวย 

 หนวย: บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 

 ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 1 มกราคม

2554 

รายการเคลื่อนไหวระหวางป  ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 

2554  เพิ่มข้ึน ลดลง 

ราคาทุน 5,600,000.00               -              - 5,600,000.00 

คาตัดจําหนายสะสม   2,323,768.40  225,315.46      -  2,549,083.86 

สุทธิ 3,276,231.60  225,315.46                  -  3,050,916.14 

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 

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ไดบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะ จํานวนเงิน 0.23 ลานบาท และ 0.22 ลานบาท ตามลําดับ 



33 
 

13. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ ประกอบดวย 

 หนวย: บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 

 ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 1 มกราคม

2554 

รายการเคลื่อนไหวระหวางป  ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 

2554  เพิ่มข้ึน ลดลง 

ราคาทุน 10,259,870.81                        - - 10,259,870.81 

คาตัดจําหนายสะสม (5,848,288.02)    (1,363,122.48)  -  (7,211,410.50) 

สุทธิ 4,411,582.79    (1,363,122.48) -  3,048,460.31 

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ไดบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีจํานวนเงิน 
1.36 ลานบาท และ 1.11 ลานบาทตามลําดับ 

ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่หักคาเสื่อมราคาครบแลวและยังคงใชงานอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของ
บริษัทฯ มีจํานวน 2.08 ลานบาท และ 2.08 ลานบาท ตามลําดับ 

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บัญชีน้ีประกอบดวย 

  หนวย: บาท 

    

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2554  2553 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 5,026,393.71 9,302,410.99  
เงินกูยืมระยะสั้นในรูปต๋ัวสัญญาใชเงิน 5,000,000.00                       - 
เงินกูยืมระยะสั้นในรูปทรัสตรีซีท 28,429,827.39   4,615,418.33  
รวม 38,456,221.10   13,917,829.32  

 

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 อัตราดอกเบี้ยของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินมีอัตราดอกเบี้ย ดังตอไปน้ี 

 อัตราดอกเบ้ียตอป 

 2554  2553 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
(ป 2554 และ 2553 กับธนาคารพาณิชยในประเทศ 5 แหง) 

รอยละ MOR ถึง MLR+0.5 
(รอยละ 6.38 ถึง 8) 

 อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน 
(รอยละ 0.65 ถึง 6.88) 

เงินกูยืมระยะสั้นในรูปต๋ัวสัญญาใชเงิน 
(ป 2554 และ 2553 กับธนาคารพาณิชยในประเทศ 1 แหง) 

รอยละ MLR-1.25 
(รอยละ 6) 

 รอยละ MLR-1.5 
(รอยละ 4.5) 
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 อัตราดอกเบ้ียตอป 

 2554  2553 
เงินกูยืมระยะสั้นในรูปทรัสตรีซีท 
(ป 2554 และ 2553 กับธนาคารพาณิชยในประเทศ 3 แหง  
และ 2 แหง ตามลําดับ) 

รอยละ SIBOR+3.75 ถึง MLR - 1 
(รอยละ 4.22 ถึง 6.25) 

 

รอยละ SIBOR+3.75 ถึง อัตราตาม
ประกาศของธนาคารแหงหน่ึง 

(รอยละ 4.14 ถึง 7) 
 

บริษัทฯ ไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางไปจดจํานองเพ่ือค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ดังกลาว  

15. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บัญชีน้ีประกอบดวย 

    หนวย: บาท 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    2554  2553  2554  2553 
เจาหนี้การคาในประเทศ 17,662,353.95  23,300,596.87   15,770,676.15   22,111,127.90  
เจาหนี้การคาตางประเทศ 64,025,061.41   39,631,608.96   61,591,573.14   39,631,608.96  
รวมเจาหนี้การคา 81,687,415.36   62,932,205.83  77,362,249.29    61,742,736.86  
เจาหนี้อื่น      
   ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จาย 789,659.90    1,161,719.62 789,659.90      1,045,650.20 
   คานายหนาคางจาย 3,249,644.18      3,137,213.96  3,249,644.18       2,889,734.96 
   โบนัสคางจาย 11,928,248.00    11,094,618.31  11,928,248.00     11,094,618.31 
   คาตอบแทนและบําเหน็จ 2,950,000.00      3,600,000.00  2,950,000.00      3,600,000.00 
   เงินคาสินคารับลวงหนา 2,602,096.30  531,511.03  2,502,096.30  531,511.03 
   เงินปนผลคางจาย -  20,250,000.00  -  20,250,000.00 
   คาใชจายคางจาย 7,112,418.73  5,929,883.72  6,497,828.01  5,306,197.92 
   อืน่ๆ 2,637,202.72  1,176,533.37    1,813,943.54  434,836.99 
รวมเจาหนี้อื่น 31,269,269.83  46,881,480.01  29,731,419.93  45,152,549.41 
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนีอ้ื่น 112,956,685.19  109,813,685.84  107,093,669.22  106,895,286.27 
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16. หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธ ิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บัญชีน้ีประกอบดวย 

    หนวย : บาท 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2554  2553  2554  2553 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินคงเหลือ 3,269,126.98  4,904,880.00 2,948,274.64  4,904,880.00 

หัก ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี (208,513.74)  (283,745.93) (184,247.53)  (283,745.93) 

มูลคาปจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 3,060,613.24 4,621,134.07 2,764,027.11  4,621,134.07 

หัก สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน      

 ที่จะครบกําหนดชําระภายใน 1 ป (1,955,680.17)  (2,008,468.09) (1,830,569.09)  (2,008,468.09) 

สุทธ ิ 1,104,933.07 2,612,665.98 933,458.02 2,612,665.98 

 

17. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554 และ 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 (22,629,357.86)   (16,083,675.47)  (22,629,357.86)   (16,083,675.47) 

หัก สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึง            

     กําหนดชําระภายใน 1 ป (23,588,504.73)   (22,792,958.96)   (23,588,504.73)   (22,792,958.96) 

สุทธ ิ 15,431,971.19    38,856,874.82  15,431,971.19    38,856,874.82  

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 บริษัทฯไดทําสัญญากูเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหน่ึงจํานวน 70 ลานบาท โดยกําหนด
จายชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกูเปนรายเดือน เดือนละ 1.35 ลานบาท จํานวน 60 งวด เริ่มชําระงวดแรก
เดือนกันยายน 2551 โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังน้ี 

งวดผอนชําระ อัตราดอกเบี้ย (ตอป) 

งวดท่ี 1 – 24 MLR - 1.5 

งวดท่ี 25 – 36 MLR - 0.5 

งวดท่ี 37 เปนตนไป MLR 
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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 

บริษัทฯ ไดนําที่ดินและสิ่งปลูกสรางของบริษัทไปจดจํานองเพ่ือค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกลาว   

18. ผลประโยชนพนักงาน 

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย 
    หนวย: บาท 

    งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน         
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน   14,160,134.43 14,046,578.92 
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ   
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู   - - 
ตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรู   - - 

หน้ีสินผลประโยชนพนักงาน – สุทธ ิ   14,160,134.43 14,046,578.92 

กลุมบริษัทกําหนดโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนไปตามการจายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งใหสิทธิแก
พนักงานที่เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาท่ีกําหนด เชน 10 ปขึ้นไป ไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาอัตราเงินเดือนเดือน
สุดทาย 300 วัน หรือ 10 เดือน 
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การเปล่ียนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังน้ี 
    หนวย : บาท 

    งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน     
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน         
   ณ วันที่ 1 มกราคม 2554   12,811,786.64      12,558,766.76  
ผลประโยชนที่จาย   -                      -    
ตนทุนบริการปจจุบัน   1,167,745.60 1,308,600.83 
ตนทุนดอกเบี้ย   180,602.19 179,211.33 
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ   
   ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย   - - 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน   
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554   14,160,134.43 14,046,578.92 

คาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย 

  หนวย: บาท 

  งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน     
ตนทุนบริการปจจุบัน 1,167,745.60 1,308,600.83 
ตนทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 180,602.19 179,211.33 
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ 
   ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย -                    -    
   สุทธิที่รับรูในงวด -                    -    

รวมคาใชจายผลประโยชนพนักงาน 1,348,347.79 1,487,812.16 

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554ไดแสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังน้ี 
  หนวย: บาท 

  งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน     
ตนทุนบริการ (96,296.30)                    -    
คาใชจายในการขาย 549,167.63 536,566.36 
คาใชจายในการบริหาร 895,476.46 951,245.80 

รวมคาใชจายผลประโยชนพนักงาน 1,348,347.79 1,487,812.16 
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ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่สําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (แสดงดวยคาเฉล่ียถวง
นํ้าหนัก) มีดังน้ี 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
   - ชวงอายุงานจนถึงเกษียณอายุเฉล่ีย 10 ป 3.35%
   - ชวงอายุงานจนถึงเกษียณอายุเฉล่ีย 20 ป 3.83%
   - ชวงอายุงานจนถึงเกษียณอายุเฉล่ีย 30 ป 4.12%
เงินเดือนในอนาคตที่เพิม่ขึ้น 5.00%
อัตรามรณะ ตารางมรณะป 2551

 
ขอสมมติเก่ียวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ียของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและสะทอนประมาณการของจังหวะเวลาของการจายผลประโยชน 

ขอสมมติเก่ียวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเปนไปไดที่จะอยูจนเกษียณในอนาคตอยางสมเหตุสมผลประมาณการ
จากตารางมรณะ 

19. ทุนเรือนหุน 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 มีมติใหบริษัทฯ ออกหุนสามัญใหม เพ่ือเสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไป โดยมีจํานวนหุนที่เสนอขาย 40 ลานหุนมูลคาหุนละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุนละ 3.60 บาท รวมเปนมูลคา
รวมของหุนที่เสนอขาย 144 ลานบาท และมีคาใชจายในการออกหุนอยู 6.31 ลานบาทเปนรายการหักในบัญชีสวนเกินมูลคา
หุน บริษัทฯ ไดรับชําระคาหุนเต็มมูลคาแลวและไดแจงตอกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553   

20. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนสํารองตาม
กฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม
นอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทุนสํารองตามกฎหมายน้ีไมสามารถนําไปจายปนผลได ทั้งน้ีบริษัทฯ ได
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

21. เงินปนผลจาย 

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

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ 2554 และรายงานการประชุมสามัญผูถือ
หุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ไดมีมติใหจายเงินปนผลสําหรับป 2553 งวดสุดทายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 
ในอัตราหุนละ 0.10 บาท สําหรับผูถือหุนสามัญของบริษัท จํานวนหุน 135 ลานหุน เปนจํานวน 13.50 ลานบาท รวมเปนเงิน
ปนผลจายทั้งสิ้น 62.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 53.50 ของกําไรสุทธิประจําป 2553  
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ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ไดมีมติใหจายเงินปนผลแกผูถือหุนของ  
บริษัทฯ จากกําไรสะสม ในอัตราหุนละ 0.15 บาท รวมเปนเงินจํานวน 20.25 ลานบาท โดยมีกําหนดการจายเงินปนผลใน
วันที่ 14 มกราคม 2554 และจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 4 ลานบาท 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ไดมีมติใหจายปนผลระหวางกาลจาก
ผลการดําเนินงานงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ในอัตราหุนละ 0.08 บาท และจายจากกําไรสะสมในอัตราหุน
ละ 0.22 บาท เปนจํานวนเงินรวม 28.5 ลานบาท และไดจายเงินปนผลดังกลาวเม่ือวันที่ 15 กันยายน 2553 โดยมีการจัดสรร
เปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 1 ลานบาท 

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

22. ภาษีเงินได 

การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล  

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 531 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 
2554 ใหสิทธิทางภาษีแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 
30 เปนรอยละ 25 ของกําไรสุทธิเฉพาะสวนที่ไมเกิน 50 ลานบาท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2554 บริษัทไดคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรทางภาษีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตรารอย
ละ 25 เฉพาะสวนที่ไมเกิน 50 ลานบาทและสวนที่เกินใชอัตราภาษีรอยละ 30  

23. คาใชจายตามลักษณะ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญดังน้ี 

หนวย: บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2554 2553 2554 2553 

การเปล่ียนแปลงในสินคาคงเหลือ 
   และงานระหวางทํา 53,729,043.90 (33,561,642.10) 54,939,324.38 (27,196,877.67) 

ซื้อสินคา 562,924,900.73 462,065,011.40 541,723,936.97 458,630,957.45 

คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 14,771,508.74 15,033,420.05 14,133,203.69 14,794,207.02 
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่น 
   ของพนักงาน 105,489,616.98 95,627,884.44 97,078,059.08 89,963,125.37 
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24. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจซื้อมาขายไปอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและอุปกรณ
นิรภัย (2) ธุรกิจเก่ียวกับระบบบําบัดนํ้า และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ขอมูลทางการเงิน
จําแนกตามสวนงานธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังตอไปน้ี 

 หนวย : พันบาท 

 ธุรกิจซื้อมาขายไปอุปกรณเพื่อ
ความปลอดภัยและอุปกรณ

นิรภัย 

 

ธุรกิจเก่ียวกับระบบบําบัดนํ้า 

 

งบการเงินรวม    

 2554  2553  2554  2553  2554  2553 

รายไดจากการขายและรายไดจาก 
      การใหบริการ 

 
679,795 

 
610, 897 

 
39,350 

 
26,969  

 
719,145 

 
637,866 

ตนทุนขายและตนทุนบริการ (468,639)  (418,763) (40,133)  (22,225)  (508,772)  (440,988) 

กําไร(ขาดทุน)ขั้นตนตามสวนงาน 211,156  192,134 (783)  4,744  210,373  196,878 

รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน:           

รายไดอื่น           

           กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน – สุทธิ       (1,199)  3,382 

   อื่นๆ        3,996  5,582 

คาใชจายในการขาย        (76,036)  (68,714) 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ        (4,610)              - 

คาใชจายในการบริหาร        (86,968)  (79,038) 

ตนทุนทางการเงิน        (4,383)  (5,192) 

ภาษีเงินได        (15,990)  (15,140) 

กําไรสําหรับป        25,183  37,758 

25. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานจายเงินสมทบและเงินสะสมเขากองทุนดวยจํานวนเงินที่เทาๆ 
กันในอัตรารอยละ 3-5 ของเงินเดือนพนักงาน และจายใหแกพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุน
ของ กลุมบริษัทฯ ในระหวางป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 2.51 ลานบาท 
(2553: 2.56 ลานบาท) 
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26. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน ดังน้ี 

  หนวย : ลานบาท 

    วงเงิน   เบิกใช   ยังไมไดใช 

1) แอลซีและทีอาร 88   (29)  59 

2) ต๋ัวสัญญาใชเงิน 30   (5)  25 

3) หนังสือค้ําประกัน 31   (3)  28 

4) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 47   (5)  42 

5) ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อเงินตราตาง        

     ประเทศลวงหนา  120   -  120 

6) ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ วงเงิน  1.15 ลานดอลลาร
สหรัฐ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ไมไดมีการใชวงเงินดังกลาวแตอยางใด   

บริษัทฯ ไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทฯ ค้ําประกันภาระผูกพันของธนาคารดังกลาว  

27. เครื่องมือทางการเงิน 

ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ 

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

สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพยหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ ถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯ มีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินโดยมีอัตราดอกเบ้ียอางอิงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด (อัตราดอกเบ้ีย MOR และ MLR) 
ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยจากการท่ีอัตราดอกเบี้ยเปล่ียนแปลงไป  

บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนช่ัวคราวและ
เงินใหกูยืมระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญมีกําหนดระยะเวลาชําระ
คืนภายในหน่ึงป ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอยจึงอยูในระดับตํ่า  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เน่ืองจากบริษัท ฯ และบริษัทยอยมีเจาหน้ีและ
รายการซื้อสินคาที่คาดวาจะเกิดที่เปนเงินตราตางประเทศ ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีการปองกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนของเจาหน้ีการคา และรายการสินคาที่คาดวาจะเกิดขึ้นบางสวน  
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อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งไมไดมีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยง
ดานอัตราแลกเปล่ียน สามารถสรุปไดดังน้ี 

สกุลเงิน  
จํานวนเงินตรา
ตางประเทศ  เทียบเทาเงินบาท 

ยูโร  8,104.96  335,056.61 

เยน  2,839,080.00  1,158,139.87 

ดอลลารสหรัฐ  1,078,492.44  34,248,227.28 

ดอลลารสิงคโปร  1,050,709.95  25,850,149.38 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็ม
ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเก่ียวของกัน  

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ี และ
เจาหน้ี เงินใหกูยืม และเงินกูยืมระยะสั้น แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

เงินใหกูยืมระยะยาวที่อัตราดอกเบี้ยคงที่แสดงมูลคายุติธรรมโดยคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดวย
อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน สวนมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะยาวที่ อัตรา
ดอกเบี้ยปรับขึ้น ลงตามราคาตลาด หรืออัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลคายุติธรรม โดยประมาณ
ตามมูลคาตามบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

สัญญาเชา มูลคายุติธรรมคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ    
ในตลาด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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28. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

บริษัทฯ ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม เพ่ือให
สอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน การจัด
ประเภทรายการใหมมีดังตอไปน้ี 

  หนวย: บาท 

  งบการเงินรวม 

รายการบัญชี  ตามรายงานไว  
จํานวนที่จัด
ประเภท  ตามที่จัดประเภทใหม 

งบแสดงฐานะการเงิน       

ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ  100,758,904.03       (100,758,904.03)  - 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ  -  109,432,435.37  109,432,435.37 

ลูกหน้ีงานสําเร็จที่ยังไมเรียกเก็บ  2,223,430.08  (2,223,430.08)  - 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  6,450,101.26  (6,450,101.26)  - 

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

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

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - สุทธ ิ  -  5,695,274.01  5,695,274.01 

สินทรัพยที่ไมไดใชในการประกอบกิจการ - สทุธิ  2,572,087.71  (2,572,087.71)  - 

เจาหน้ีการคา  (62,932,205.83)     62,932,205.83  - 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น  -  (109,813,685.84)    (109,813,685.84) 

เงินปนผลคางจาย  (20,250,000.00)  20,250,000.00  - 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  (26,631,480.01)  26,631,480.01  - 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       

ตนทุนขาย  418,722,194.37  2,310,782.43  421,032,976.80 

หน้ีสงสัยจะสูญโอนกลับ         (89,811.85)  89,811.85  - 

อื่นๆ    (5,491,927.97)  (89,811.85)        (5,581,739.82) 

คาใชจายในการขาย  62,461,842.46  6,252,310.09  68,714,152.55 

คาใชจายในการบริหาร  58,788,492.54  20,249,146.19  79,037,638.73 

คาตอบแทนผูบริหาร  28,812,238.71  (28,812,238.71)  - 
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    หนวย: บาท   

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการบัญชี  ตามรายงานไว  
จํานวนที่จัด
ประเภท 

 
ตามท่ีจัดประเภท

ใหม 

งบแสดงฐานะการเงิน       

ลูกหน้ีการคา - สุทธ ิ  99,465,581.12    (99,465,581.12)  - 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ  -  105,003,674.78  105,003,674.78 

ลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน  5,088,300.00  (5,088,300.00)  - 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่นกิจการที่เก่ียวของกัน  -  5,088,300.00  5,088,300.00 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  5,538,093.66  (5,538,093.66)  

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

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - สุทธ ิ  -  6,279,870.02  6,279,870.02 

สินทรัพยที่ไมไดใชในการประกอบกิจการ - สทุธิ  2,572,087.71  (2,572,087.71)  - 

เจาหน้ีการคา  (61,742,736.86)  61,742,736.86  - 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น  -  (106,895,286.27)  (106,895,286.27) 

เงินปนผลคางจาย  (20,250,000.00)  20,250,000.00  - 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  (24,902,549.41)  24,902,549.41  - 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       

ตนทุนขาย  430,554,879.78  2,310,782.43       (432,865,662.21) 

หน้ีสงสัยจะสูญโอนกลับ  (89,811.85)  89,811.85  - 

อื่นๆ  (6,166,102.25)  (89,811.85)  (6,255,914.10) 

คาใชจายในการขาย  59,764,776.04  6,252,310.09  66,017,086.13 

คาใชจายในการบริหาร  57,072,021.33  18,178,479.19  75,250,500.52 

คาตอบแทนผูบริหาร  26,741,571.71  (26,741,571.71)  - 

29. การอนุมัติงบการเงิน 

กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯไดอนุมัติใหออกงบการเงินน้ีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2555 

 


