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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลแบบยอ 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2554 (ยังไมไดตรวจสอบแตสอบทานแลว) 
และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 (ตรวจสอบแลว) 

1. ขอมูลท่ัวไป 

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

1.2 บริษัท ผลธัญญะ จํากัด(มหาชน) มีสถานที่ประกอบการ 4 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 

1.2.4  สาขาภูเก็ต เลขท่ี 99/9 หมูที่ 4 ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

1.3 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจซื้อมาขายไปผลิตภัณฑดานชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทํางานและสิ่งแวดลอม 

1.4 บริษัทฯ มีบริษัทยอย 1 แหง คือ บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจเก่ียวกับระบบบําบัดนํ้า โดยบริษัทฯ 
ลงทุนในบริษัทยอยในสัดสวนรอยละ 76.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยดังกลาว(ไตรมาส 1 ป 2554 ลงทุนในสัดสวน
รอยละ 60) 

1.5 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ คือ ตระกูลหวังธํารงและจารุต้ังตรง  

2. เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงิน
ระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี ฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เก่ียวของและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย 

งบการเงินระหวางกาลของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินระหวางกาล
ดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังน้ันเพ่ือความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับ
ภาษาไทย บริษัทไดจัดทํางบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทย 

นอกจากที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปและงบการเงินระหวางกาล รายการอื่น ๆ ในงบการเงินระหวาง
กาลน้ีจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุน 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยเนนการให
ขอมูลที่เปนปจจุบันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ เพ่ือไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงาน
ไปแลว ดังน้ัน งบการเงินระหวางกาลน้ีควรตองอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
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ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย หน้ีสิน รายได 
และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเช่ือมั่นอยาง
สมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมน้ันซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจเก่ียวกับการกําหนด
จํานวนสินทรัพยและหน้ีสินน้ัน ๆ ดังน้ัน ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการต้ังขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสิน
อาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด
น้ัน ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปจจุบันและอนาคต 

เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาลรวม 

งบการเงินระหวางกาลรวมประกอบดวยงบการเงินระหวางกาลของบริษัทฯ และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัทฯ”) 
และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

ไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางของกลุมบริษัทฯ ในระหวางงวดปจจุบัน 

3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 

กลุมบริษัทฯ ไดปรับปรุงหน้ีสินที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงานจากการปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 โดยใช
วิธีปรับกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช 

กลุมบริษัทฯยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบ
บัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน/การตีความมาตรฐานการบัญชี 

เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความ

ชวยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความเก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจงกับ

กิจกรรมดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได – การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตี
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน/การตีความมาตรฐานการบัญชี 

เรื่อง 

ราคาใหม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได – การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

ฝายบริหารของกลุมบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในงวดที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ที่มีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทฯ และบริษัทฯโดยการเปนผูถือ
หุนหรือมีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันไดกําหนดขึ้นโดยใชราคา
ตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสญัญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ   

รายละเอียดความสัมพันธที่กลุมบริษัทฯ มีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือเปนกิจการที่บริษัทฯ ควบคุม 
หรือเปนบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุมบริษัทฯมีดังน้ี 

4.1 กิจการที่เก่ียวของกัน ประกอบดวย 
กิจการที่เกี่ยวของกัน  ประเทศ ลักษณะความสัมพันธ  สถานะบริษทั 

บริษัทยอย:       
 บริษัท พีด ีเจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด  ไทย  ถือหุน  ดําเนินธุรกิจ 
บริษัทที่เก่ียวของกัน :       
 บริษัท แอเจิลแอ็ลไลแอนซ จํากัด  สิงคโปร  กรรมการถือหุน  ดําเนินธุรกิจ 
 บริษัท แอเจิลเซฟตี้ อีควปิเมนท  จีน  กรรมการถือหุนทางออม  ดําเนินธุรกิจ 
  (เซ่ียงไฮ) คอรปอเรชั่นจํากัด       
 บริษัท เจเนซิสเอ็น ไวรอนเมนท  ไทย  กรรมการถือหุนทางออม  ดําเนินธุรกิจ 
  เซอรวิส จํากัด       
 บริษัท เอ็น แอนด พี โฮลด้ิง จํากัด  ไทย  ถือหุน  ปจจุบนัไมไดประกอบกิจการ 
 บริษัท พีดีเอฟซัพพลาย จํากัด  ไทย  กรรมการและผูบริหารรวม  ดําเนินธุรกิจ 
 บริษัท กัสมีเดีย จํากัด  ไทย  กรรมการและผูบริหารรวม  ดําเนินธุรกิจ 
 บริษัท ฟลเตรชัน่ ซิสเต็มส จํากัด  ไทย  กรรมการถือหุนทางออม  ดําเนินธุรกิจ 
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4.2 ยอดคงเหลือระหวางกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวย 

  หนวย: บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2555  2554  2555  2554 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนกิจการที่เก่ียวของกัน-สุทธิ       

   บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด        

      ลูกหนี้การคา -  -  -  1,332,203.50 

      ลูกหนีอ้ื่น        

         เงินจายลวงหนาคาสินคา -  -  50,000.00  1,050,000.00 

         ดอกเบี้ยคางรับ -  -  126,278.09  - 

         อื่นๆ -  -  26,772.00  - 

         หัก คาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยคางรับ -  -  (126,278.09)  - 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนกิจการที่เก่ียวของกัน - สุทธิ -  -  76,772.00  2,382,203.50 

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน – สุทธิ        

   บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด        

      เงินใหกูยืม -  -  5,000,000.00  5,000,000.00 

      หัก คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ -  -  (5,000,000.00)  - 

      สุทธิ -  -  -  5,000,000.00 

เจาหนี้การคากิจการท่ีเก่ียวของกัน        

   บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด -  -  -  628,625.00 

 -  -  -  628,625.00 
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ในระหวางงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกันมีการเคล่ือนไหวดังตอไปน้ี 

  หนวย: บาท 

  1 มกราคม  ระหวางงวด  30 กันยายน 

 2555  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  2555 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน - สุทธิ       

งบการเงินเฉพาะกิจการ        
บริษัทยอย        

บริษัท พีดี เจเนซิสเอ็นจิเนียริ่งจํากัด 5,000,000.00  -  - 5,000,000.00 

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  (5,000,000.00)  - (5,000,000.00) 

สุทธิ 5,000,000.00  (5,000,000.00)  -  - 

 เงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกันเปนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ในรูปต๋ัวสัญญาใชเงิน ซึ่ง
จะตองจายชําระคืนเมื่อทวงถาม โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา MLR ของธนาคารกสิกรไทย + 3 ตอป (รอยละ 10.13-10.25) 
(2554: กอนวันที่ 1 เมษายน 2554 กําหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 15 ตอป และต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2554 เปนตนไป กําหนด
อัตราดอกเบี้ยในอัตรา MLR ของธนาคารกสิกรไทย + 3 ตอป (รอยละ 9.62 - 10.25)) 

 บริษัทยอยดังกลาวไดผิดนัดชําระคาดอกเบี้ยต้ังแตเดือนมกราคม 2555 ดอกเบี้ยรับสวนที่รับรูไวเปนดอกเบี้ยคางรับจนถึงเดือน
มิถุนายน 2555 จํานวนเงิน 0.25 ลานบาท บริษัทฯ ไดต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินตนและดอกเบี้ยคางรับดังกลาวแลวทั้ง
จํานวน และไดหยุดรับรูรายไดคาดอกเบี้ยต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2555 

4.3 รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทกับบริษัทที่เก่ียวของกันสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2555 และ
2554 มีดังน้ี 

 หนวย: บาท  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ   

 2555  2554  2555  2554  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทยอย         

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด       
   ซื้อสินทรัพยถาวร -  -  1,493,000.00  4,700,000.00 

 
ราคาตลาด (2554: ราคาทุนบวก
กําไรสวนเพิ่ม) 

   ขายสินคา -  -  2,250.00  990,000.00  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 
   ดอกเบี้ยรับ -  -  -  127,457.54 

 

อัตรา MLR ของธนาคารกสิกร
ไทย + 3 ตอป (2555:รอยละ 
10.13-10.25, 2554: รอยละ 9.62 
– 10.25)  

   รายไดคาเชาอาคาร -  -  15,000.00  86,700.00  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 
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4.4 รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทฯ กับบริษัทที่เก่ียวของกันสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555  
และ 2554 มีดังน้ี 

 หนวย: บาท  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ   

 2555  2554  2555  2554  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทยอย         

บริษัท พีดีเจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด       

   ซื้อสินคา -  -  2,100,000.00  293,900.00  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 
   ซื้อสินทรัพยถาวร -  -  2,195,000.00  10,709,000.00 

 
ราคาตลาด (2554: ราคาทุน
บวกกําไรสวนเพ่ิม) 

   ขายสินคา -  -  858,750.00  1,834,133.00  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 
   ดอกเบี้ยรับ -  -  253,427.41  434,308.23 

 

อัตรา MLR ของธนาคาร
กสิกรไทย + 3 ตอป (2555: 
รอยละ 10.13-10.25, 2554:
กอนวันที่ 1 เมษายน 2554 
อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 15 
ตอป และตั้งแตวันที่ 1 
เมษายน 2554 เปนตนไป 
อัตรา MLR ของธนาคาร
กสิกรไทย + 3 ตอป (รอยละ 
9.62 – 10.25)) 

   รายไดคาเชาอาคาร -  -  45,000.00  338,400.00  ตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน          

บริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จํากัด       

   ขายสินคา -  18,000.00  -  -  ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 

4.5 คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ 
คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

  หนวย: บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

    2555   2554   2555   2554 
ผลประโยชนระยะส้ัน   6,732,782.23  7,014,898.91  6,732,782.23  6,043,898.91 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน   224,206.55  (40,732.50)  224,206.55  28,902.72 

รวมคาตอบแทนท่ีจายใหผูบริหารสําคัญ 6,956,988.78  6,974,166.41  6,956,988.78  6,072,801.63 
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คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ประกอบดวย 

  หนวย: บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

    2555   2554   2555   2554 
ผลประโยชนระยะส้ัน   20,409,201.01  20,798,960.39  20,409,201.01  18,129,960.39 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน   666,281.86  212,193.15  666,281.86  212,193.15 

รวมคาตอบแทนท่ีจายใหผูบริหารสําคัญ 21,075,482.87  21,011,153.54  21,075,482.87  18,342,153.54 

5. เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บัญชีน้ีประกอบดวย 

จํานวน จํานวนเงิน

บริษัท พีด ีเจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 76.67    11,500,000.00 76.67     11,500,000.00

หัก คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทนุ (11,500,000.00) (11,500,000.00)

สุทธิ                       -                           -   

งบการเงินเฉพาะ

หนวย: บาท

สัดสวนการ

ลงทนุรอยละ

สัดสวนการ

ลงทนุรอยละ

2555 2554

 
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  
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6. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

6.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บัญชีน้ีประกอบดวย 

 หนวย: บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 

ลูกหน้ีการคา        

ลูกหน้ีการคากิจการอื่น 123,534,356.51  117,239,551.60  119,618,537.01  113,112,335.80 

ลูกหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน -  -  -  1,332,203.50 

รวมลูกหน้ีการคา 123,534,356.51  117,239,551.60  119,618,537.01  114,444,539.30 

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ   (6,613,454.86)  (6,254,409.10)  (2,766,489.86)  (2,407,444.10) 

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 116,920,901.65  110,985,142.50  116,852,047.15  112,037,095.20 

ลูกหน้ีอ่ืน        
   เงินจายลวงหนาคาสินคากิจการ 
      อื่น 4,853,216.63  4,918,209.69  4,853,216.63  4,918,209.69 
เงินจายลวงหนาคาสินคากิจการที่
เก่ียวของกัน -  -  50,000.00  1,050,000.00 

   คาใชจายจายลวงหนา 1,424,540.01  1,361,162.57  1,407,957.55  1,361,162.57 

   ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ 2,178,087.19  1,325,656.28  2,167,422.80  1,325,656.28 

   ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย 1,460,533.39  1,389,498.45  423,521.66  - 

   เงินประกันอากรนําเขา 717,638.54  746,860.89  717,638.54  746,860.89 

   ภาษีอากรขาเขารอเรียกคืน 1,600,823.27  -  1,600,823.27  - 

   มูลคางานสําเร็จที่ยังไมเรียกเก็บ 738,654.87  2,284,130.39  -  - 

   อื่นๆ 1,222,367.86  1,361,780.06  1,353,095.95  1,296,921.06 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 14,195,861.76  13,387,298.33  12,573,676.40  10,698,810.49 

หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (364,926.20)  (696,006.00)  (283,204.29)  (488,006.00) 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 13,830,935.56  12,691,292.33  12,290,472.11  10,210,804.49 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 130,751,837.21  123,676,434.83  129,142,519.26  122,247,899.69 
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6.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทฯ มียอดลูกหน้ีการคาคงเหลือ โดยแยกตามจํานวนวันที่
คางชําระไดดังน้ี 

 หนวย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555  2554  2555  2554 

ลูกหนี้การคากิจการอ่ืน        

ยังไมถึงกําหนดชาํระ 71,777,565.80  66,253,064.10  71,743,138.55  65,991,053.30 

เกินกําหนดชาํระ        

1-60 วัน 40,486,865.04  41,573,097.19  40,452,437.79  41,525,432.19 

61-120 วัน 3,074,905.72  3,182,491.04  3,074,905.72  2,662,471.04 

121-180 วัน 767,689.68  290,181.79  767,689.68  290,181.79 

เกิน 180 วันข้ึนไป 7,427,330.27  5,940,717.48  3,580,365.27  2,643,197.48 

รวมลูกหนี้การคากิจการอ่ืน 123,534,356.51  117,239,551.60  119,618,537.01  113,112,335.80 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (6,613,454.86)  (6,254,409.10)  (2,766,489.86)    (2,407,444.10) 

ลูกหนี้การคากิจการอ่ืน- สุทธิ 116,920,901.65  110,985,142.50  116,852,047.15  110,704,891.70 

ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน        

ยังไมถึงกําหนดชาํระ -  -  -  272,903.50 

เกินกําหนดชาํระ        

1-60 วัน -  -  -  1,059,300.00 

61-120 วัน -  -  -  - 

121-180 วัน -  -  -  - 

รวมลูกหนี้การคากิจการท่ีเก่ียวของกัน  -   -   -  1,332,203.50 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 116,920,901.65  110,985,142.50  116,852,047.15  112,037,095.20 
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7. สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บัญชีน้ีประกอบดวย 

 หนวย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554  2555  2554 

สินคาสําเร็จรูป 172,590,799.53 167,024,109.45  173,212,613.45  167,031,503.39 

สินคาระหวางทาง 26,094,611.46 17,554,373.96  26,094,611.46  17,554,373.96 

สินคาฝากขาย 841,553.28  480,940.35  841,553.28  480,940.35 

งานระหวางทํา 231,585.00 490,343.58  -  - 

วัตถุดิบ 357,886.12 713,061.77  -  - 

รวม 200,116,435.39 186,262,829.11  200,148,778.19  185,066,817.70 

หัก คาเผ่ือการลดมูลคา (7,478,200.57) (6,400,357.46)  (7,478,200.57)  (6,400,357.46) 

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 192,638,234.82 179,862,471.65  192,670,577.62  178,666,460.24 

8. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บัญชีน้ีประกอบดวย 

    หนวย: บาท 

    สัดสวนการ
ลงทุนรอยละ 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2555  2554 
บริษัท เอ็น แอนด พี โฮลด้ิง จํากัด     
   ราคาทุน 2  1,000,000.00 1,000,000.00 
หัก คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุน       (1,000,000.00)     (1,000,000.00) 
   สุทธิ                      -                    - 

9. เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน เปนเงินใหกูยืมในรูปสัญญาเงินกูเพ่ือเปนสวัสดิการของพนักงาน คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ10 
ตอป 
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10. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 สรุปไดดังน้ี 

    หนวย: บาท 

       
งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 9,610,978.29 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด     (357,275.44) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 9,253,702.85 

บริษัทฯ ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนทั้งหมด 4 แหงดังน้ี 

 หนวย: ลานบาท     

 ราคาตาม
บัญชี 

 ราคา
ประเมิน 

 
ผูประเมินอิสระ  

วันที่รายงานการ
ประเมินทรัพยสิน 

แหงที่ 1 3.54  5.20  บริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน แอนด เอเจนซี่ จํากัด  11 สิงหาคม 2554 

แหงที่ 2 2.89  5.00  บริษัท เพ็ชรสยามแอพไพรซัล จํากัด  6 มีนาคม 2555 

แหงที่ 3 2.33  6.96  บริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน แอนด เอเจนซี่ จํากัด  20 มีนาคม 2555 

แหงที่ 4 0.49  5.00  บริษัท ยูเค แวลูเอช่ัน แอนด เอเจนซี่ จํากัด  22 มีนาคม 2555 

 9.25       

ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนแหงที่ 4 จํานวนเงิน 5 ลานบาท ไดมีการพิจารณารวมสิทธิการเชาตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 12 ซึ่งมีราคาตามบัญชีสุทธิจํานวน 2.88 ลานบาท 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ไดบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบ
การเงินรวมจํานวนเงิน 0.36 ลานบาท และ 0.32 ลานบาท ตามลําดับ และรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงิน
เฉพาะกิจการจํานวนเงิน 0.36 ลานบาท และ 0.36 ลานบาท ตามลําดับ 

ราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่หักคาเสื่อมราคาครบแลวและยังคงใชงานอยู ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 0.54 ลานบาท 

บริษัทฯ ไดนําอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนสวนหน่ึงซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 จํานวน 8.77 ลานบาท และ 9.08 ลานบาท ตามลําดับ ไปจํานองเพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงิน
กูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน 2 แหง 
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11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 สรุปไดดังน้ี 

      หนวย:บาท 

      งบการเงินรวม 
  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชีณ วันท่ี 1 มกราคม 2555     143,948,625.63  143,618,145.75 

ซื้อเพ่ิมขึ้นระหวางงวด     3,992,729.78  5,622,521.41 

รับโอนจากสินคาคงเหลือ 327,229.08  398,816.41 

ตัดจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ตัดจําหนาย (23,538.52)  (14,538.52) 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด     (10,125,656.35)  (10,119,193.92) 

มูลคาสุทธิตามบัญชีณ วันท่ี 30 กันยายน 2555     138,119,389.62  139,505,751.13 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ไดบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงิน
รวมจํานวนเงิน 10.13 ลานบาท และ 9.18 ลานบาท ตามลําดับ และรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะ
กิจการจํานวนเงิน 10.12 ลานบาท และ 8.88 ลานบาท ตามลําดับ 

บริษัทฯ ไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางสวนหน่ึงซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554 จํานวน 98.45 ลานบาทและ 100.61 ลานบาท ตามลําดับ ไปจํานองเพื่อค้ําประกันวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงินกูยืม
ระยะยาวกับสถาบันการเงินแหงหน่ึง 

ราคาทุนของสินทรัพยถาวรที่หักคาเสื่อมราคาครบแลวและยังคงใชงานอยู ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 15.84  ลานบาท และ 4.13 ลานบาท ตามลําดับ 

12. สิทธิการเชา -สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของสิทธิการเชาสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 สรุปไดดังน้ี 

    หนวย:บาท 

        

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 3,050,916.14 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด     (168,523.62) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 2,882,392.52 

คาตัดจําหนายสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ไดบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ จํานวนเงิน 0.17 ลานบาท 
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13. สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 สรุปไดดังน้ี 

     หนวย:บาท 

        

  งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555  3,048,460.31 

ซื้อเพ่ิมขึ้นระหวางงวด 54,000.00 

คาตัดจําหนายสําหรับงวด (1,016,334.99) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555  2,086,125.32 

คาตัดจําหนายสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ไดบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมี
จํานวนเงิน 1.02 ลานบาท 

ราคาทุนของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีหักคาเสื่อมราคาครบแลวและยังคงใชงานอยู ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 ของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 2.08 ลานบาท 

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บัญชีน้ีประกอบดวย 

  หนวย: บาท 

    

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2555  2554 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 3,564,063.58 5,026,393.71 
เงินกูยืมระยะสั้นในรูปต๋ัวสัญญาใชเงิน                    - 5,000,000.00 
เงินกูยืมระยะสั้นในรูปทรัสตรีซีท 14,559,493.13 28,429,827.39 
รวม 18,123,556.71 38,456,221.10 

ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 อัตราดอกเบี้ยของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินมีดังตอไปน้ี 

 อัตราดอกเบ้ียตอป 

 2555  2554 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
(ไตรมาส 3 ป 2555 และ 2554 กับธนาคารพาณิชยในประเทศ  
  4 แหงและ 5 แหง ตามลําดับ) 

รอยละ MOR ถึง MOR+0.5 
(รอยละ 7.38 ถึง 8) 

 รอยละ MOR  
(รอยละ 6.38 ถึง 8.03) 

เงินกูยืมระยะสั้นในรูปต๋ัวสัญญาใชเงิน 
(ไตรมาส 3 ป 2555 กับธนาคารพาณิชยในประเทศ 1 แหง) 
 

รอยละ MLR-1.25 
(รอยละ 5.78 ถึง 5.88) 

 - 
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 อัตราดอกเบ้ียตอป 

 2555  2554 
เงินกูยืมระยะสั้นในรูปทรัสตรีซีท 
(ไตรมาส 3 ป 2555 และ 2554 กับธนาคารพาณิชยในประเทศ 3 แหง) 

อัตราตามประกาศของธนาคารแหง
หนึ่ง ถึง MLR-1 

(รอยละ 3.34 ถึง 6.25)  

อัตราตามประกาศของธนาคารแหง
หนึ่ง ถึง MLR-1 

(รอยละ 3.45 ถึง 5.87) 

บริษัทฯไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางไปจดจํานองเพ่ือค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ดังกลาว  

15. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บัญชีน้ีประกอบดวย 
    หนวย: บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    2555  2554   2555  2554 
เจาหนี้การคา        
   เจาหนี้การคาอืน่        

- ในประเทศ 21,868,182.84  17,662,353.95  20,460,425.07  15,770,676.15 
- ตางประเทศ 97,210,066.01  64,025,061.41  94,842,743.05  61,591,573.14 

   เจาหนี้การคาที่เกี่ยวของกัน -                     - -  628,625.00 
รวมเจาหนี้การคา 119,078,248.85  81,687,415.36 115,303,168.12  77,990,874.29 
เจาหนี้อ่ืน       
ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จาย 1,897,107.64  789,659.90 1,897,107.64  789,659.90 
คานายหนาคางจาย 3,428,097.07  3,249,644.18  3,428,097.07  3,249,644.18 
โบนัสคางจาย 11,157,364.00  11,928,248.00  11,157,364.00  11,928,248.00 
คาตอบแทนและบําเหน็จกรรมการ 272,000.00  2,950,000.00  272,000.00  2,950,000.00 
เจาหนี้คาซ้ือทรัพยสิน 1,391,000.00  -  1,391,000.00  - 
เงินคาสินคารับลวงหนา 1,018,939.63  2,602,096.30  1,018,939.63  2,502,096.30 
คาใชจายในการนาํเขาคางจาย 1,008,856.91  1,548,614.37  1,008,856.91  1,548,614.37 
คาปรับสินคาลาชา 848,191.00  -  848,191.00  - 
คาใชจายคางจาย 3,995,334.76  5,563,804.36  3,630,149.00  4,949,213.67 
อื่นๆ 2,015,752.61  2,637,202.72  1,881,578.05  1,813,943.51 

รวมเจาหนี้อ่ืน 27,032,643.62  31,269,269.83  26,533,283.30   29,731,419.93 
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 146,110,892.47  112,956,685.19  141,836,451.42  107,722,294.22 
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16. หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บัญชีน้ีประกอบดวย 

    หนวย: บาท 

    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2555  2554  2555  2554 

หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเชาการเงินคงเหลือ 2,192,641.70  3,269,126.98 2,084,411.20  2,948,274.64 

หัก ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี (88,377.25)  (208,513.74) (79,842.55)  (184,247.53) 
มูลคาปจจุบันของหน้ีสินระยะยาวตามสัญญา 
       เชาการเงิน 2,104,264.45 3,060,613.24 2,004,568.65  2,764,027.11 

หัก สวนของหน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเชา      

 การเงินที่จะครบกําหนดชําระภายใน 1 ป (1,824,663.05) (1,955,680.17) (1,749,875.42) (1,830,569.09) 

สุทธิ 279,601.40 1,104,933.07 254,693.23 933,458.02 

17. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บัญชีน้ีประกอบดวย 

      หนวย: บาท 

      งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555  2554 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ 1 มกราคม  39,020,475.92   61,649,833.78 

เพ่ิมขึ้นในระหวางงวด  30,000,000.00  - 

จายชําระคืนในระหวางงวด  (18,126,681.78)  (22,629,357.86) 

หัก สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป  (27,393,794.14)  (23,588,504.73) 

สุทธิ  23,500,000.00  15,431,971.19 

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2555 บริษัทฯ ไดทําสัญญากูเงินกับธนาคารพาณิชยแหงเดิมอีกเปนจํานวน 30 ลานบาท โดยกําหนดชําระ
คืนเงินตนตามสัญญาเงินกูเปนรายเดือน เดือนละ 0.5 ลานบาท จํานวน 60 งวด เริ่มชําระเงินตนงวดแรกเดือนกันยายน 2555 และ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป โดยเริ่มชําระดอกเบี้ยงวดแรกเดือนสิงหาคม 2555 

บริษัทฯ ไดนําที่ดินและสิ่งปลูกสรางของบริษัทไปจดจํานองเพ่ือค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกลาว   
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18. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 มี
ดังน้ี 

    หนวย: บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2555  2554   2555  2554 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 14,160,134.43  12,811,786.64  14,046,578.92  12,558,766.76 

ผลประโยชนจายโดยโครงการ - -  -  - 

ตนทุนบริการปจจุบัน และดอกเบ้ีย 2,971,064.57 323,334.52  2,971,064.57  462,798.89 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน       

ณ วันท่ี 30 กันยายน 17,131,199.00 13,135,121.16  17,017,643.49  13,021,565.65 

19. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนสํารองตามกฎหมาย
ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทุนสํารองตามกฎหมายน้ีไมสามารถนําไปจายปนผลไดทั้งน้ีบริษัทฯไดจัดสรรทุนสํารอง
ตามกฎหมายครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

20. เงินปนผลจาย 

ป 2555 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ไดมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาล
จากผลการดําเนินงานงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ในอัตราหุนละ 0.11 บาท เปนจํานวน 14.85 ลานบาท ในวันที่ 
7 กันยายน 2555 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555และรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555ไดมีมติใหจายเงินปนผลสําหรับป 2554 งวดสุดทายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ใน
อัตราหุนละ 0.10 บาท สําหรับผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนหุน 135 ลานหุน เปนจํานวน 13.50 ลานบาท รวมเปนเงินปน
ผลจายทั้งสิ้น 27.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 93.54ของกําไรสุทธิประจําป 2554 

ป 2554 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ไดมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจาก
ผลการดําเนินงานงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนจํานวนเงิน 13.50 ลานบาท ในวันที่ 
7 กันยายน 2554  
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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 สําหรับผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนหุน 135 ลานหุน เปนจํานวน 13.50 ลานบาท รวมเปนเงิน
ปนผลจายทั้งสิ้น 62.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 53.50 ของกําไรสุทธิประจําป 2553 

21. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจซื้อมาขายไปอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและอุปกรณ
นิรภัย (2) ธุรกิจเก่ียวกับระบบบําบัดนํ้าและดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ขอมูลทางการเงิน
จําแนกตามสวนงานธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 
2554 มีดังตอไปน้ี 

 หนวย: พันบาท 

 สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ธุรกิจซ้ือมาขายไปอุปกรณ
เพื่อความปลอดภัยและ

อุปกรณนิรภัย 

 

ธุรกิจเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้า 

 

งบการเงินรวม  
  

 2555  2554  2555  2554  2555  2554 

รายไดจากการขายและรายไดจาก 
การใหบริการ 190,967 

 
182,344 8,415 

 
10,600  

 
199,832 

 
192,944 

ตนทุนขายและตนทุนบริการ   (138,212)  (125,985)     (6,644)  (11,035)  (144,856)  (137,020) 

กําไร(ขาดทุน)ขั้นตนตามสวนงาน 52,755  56,359 1,771  (435)  54,526  55,924 

รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน:           

     กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน-สุทธิ       1,038  1,182 

     รายไดอื่น        (21)  302 

คาใชจายในการขาย        (22,081)  (20,550) 

คาใชจายในการบริหาร        (21,435)  (21,695) 

ตนทุนทางการเงิน        (744)  (1,109) 

ภาษีเงินได        (2,948)  (5,542) 

กําไรสําหรับงวด        8,335  8,512 
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 หนวย: พันบาท 

 สําหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 ธุรกิจซ้ือมาขายไปอุปกรณ
เพื่อความปลอดภัยและ

อุปกรณนิรภัย 

 

ธุรกิจเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้า 

 

งบการเงินรวม  
  

 2555  2554  2555  2554  2555  2554 

รายไดจากการขายและรายไดจาก 
การใหบริการ 569,619 

 
521,620 22,229 

 
24,566  

 
591,848 

 
546,186 

ตนทุนขายและตนทุนบริการ   (407,787)  (357,237)   (20,307)  (25,943)       (428,094)  (383,180) 

กําไร(ขาดทุน)ขั้นตนตามสวนงาน 161,832  164,383 1,922  (1,377)  163,754  163,006 

รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน:           

     กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปล่ียน-สุทธิ       815  (664) 

     รายไดอื่น        1,654  2,604 

คาใชจายในการขาย        (59,531)  (57,712) 

คาใชจายในการบริหาร        (64,347)  (60,485) 

ตนทุนทางการเงิน        (2,695)  (3,465) 

ภาษีเงินได        (10,705)  (15,924) 

กําไรสําหรับงวด        28,945  27,360 

22. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานจายเงินสมทบและเงินสะสมเขากองทุนดวยจํานวนเงินที่เทาๆ กันใน
อัตรารอยละ 3-5 ของเงินเดือนพนักงาน และจายใหแกพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของกลุม
บริษัทฯในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายเงินสมทบ
กองทุนเปนจํานวนเงิน 0.64 ลานบาท และ 1.97 ลานบาทตามลําดับ (ป 2554: 0.60 ลานบาทและ 1.77 ลานบาทตามลําดับ) 

23. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหนา 

ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาดําเนินงาน 

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาอาคารสํานักงาน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทฯ มี
ภาระผูกพันในการจายคาเชาตามสัญญาเชาดังกลาวดังน้ี 

จายชําระ หนวย: บาท

ภายใน 1 ป 432,000.00      

1 ถงึ 3 ป 864,000.00      
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ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน ดังน้ี 

  หนวย: ลานบาท 

    วงเงิน   เบิกใช   ยังไมไดใช 

1) แอลซีและทีอาร 188.00  (23.50)  164.50 

2) ต๋ัวสัญญาใชเงิน 65.00  -  65.00 

3) หนังสือค้ําประกัน 30.70  (5.85)  24.85 

4) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 46.50  (3.56)  42.94 

5) ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา 220.00  (10.70)  209.30 
6) ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา    

เปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐ 1.15  (0.45)  0.70 

ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาที่มีการเบิกใชขางตนกําหนดอัตราแลกเปล่ียน ณ วันสงมอบอยูระหวาง 
30.8350 ถึง 31.5400 บาท ตอดอลลารสหรัฐอเมริกา และกําหนดวันสงมอบระหวางเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนพฤศจิกายน 
2555 

บริษัทฯ ไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทฯ ค้ําประกันภาระผูกพันของธนาคารดังกลาว 

24. เคร่ืองมือทางการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เน่ืองจากบริษัทฯ มีเจาหน้ีและรายการซ้ือสินคาที่คาดวาจะเกิดที่
เปนเงินตราตางประเทศ ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทฯ มีการปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปล่ียนของเจาหน้ีการคา และรายการสินคาที่คาดวาจะเกิดขึ้นบางสวน  

อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทฯ มีหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งไมไดมีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยง
ดานอัตราแลกเปล่ียน สามารถสรุปไดดังน้ี 

สกุลเงิน  จํานวนเงินตรา
ตางประเทศ 

 เทียบเทาเงินบาท 

ยูโร  16,453.28  660,460.98 

เยน  126,400.00  50,758.95 

ดอลลารสหรัฐ  525,839.94  16,283,369.92 

ดอลลารสิงคโปร  2,097,237.98  53,265,021.05 
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25. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

บริษัทฯ ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และสําหรับงวดสาม
เดือนและเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 ใหม เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซึ่งไมมี
ผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปน้ี 

  หนวย:บาท 

  งบการเงินรวม 

รายการบัญชี 
 

ตามรายงานไว  
จํานวนที่จัด
ประเภท  

ตามที่จัดประเภท
ใหม 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวด 3 เดือน       

กําไรจากการขายทรัพยสิน  7,002.21  (7,002.21)  - 

รายไดอื่น  295,648.20  7,002.21  302,650.41 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวด 9 เดือน       

กําไรจากการขายทรัพยสิน  464,226.22  (464,226.22)  - 

รายไดอื่น  2,139,733.87  464,226.22  2,603,960.09 

       

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการบัญชี 
 

ตามรายงานไว  
จํานวนที่จัด
ประเภท  

ตามที่จัดประเภท
ใหม 

งบแสดงฐานะการเงิน       

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่นกิจการที่เก่ียวของกัน  2,382,203.50  (2,382,203.50)  - 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น – สุทธิ  119,865,696.19  2,382,203.50  122,247,899.69 

เจาหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน  (628,625.00)  628,625.00  - 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น  (107,093,669.22)  (628,625.00)  (107,722,294.22) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวด 3 เดือน       

กําไรจากการขายทรัพยสิน  7,002.21  (7,002.21)  - 

รายไดอื่น  509,770.80  7,002.21  516,773.01 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวด 9 เดือน       

กําไรจากการขายทรัพยสิน  464,226.22  (464,226.22)  - 

รายไดอื่น  2,859,194.14  464,226.22  3,323,420.36 

26. การอนุมัติงบการเงิน 

กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯไดอนุมัติใหออกงบการเงินน้ีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 


