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1บริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

1หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2504 และจด

ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2551 และเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

ตั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2553 

1.2 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั(มหาชน) มีสถานท่ีประกอบการ 4 แห่ง ดงัน้ี 

1.2.1  สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 1/11 หมู่ท่ี 3 ถนนลาํลกูกา  ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี  

1.2.2  สาขาระยอง เลขท่ี 155/213 ตาํบลทบัมา อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

1.2.3  สาขาเชียงใหม่ เลขท่ี 47/55-57 ถนนโชตนา ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2.4  สาขาภเูกต็ เลขท่ี 99/9 หมู่ท่ี 4 ตาํบลวชิิต อาํเภอเมืองภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ 

1.3 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไปผลิตภณัฑด์า้นชีวอนามยั ความปลอดภยัในการทาํงานและส่ิงแวดลอ้ม 

1.4 บริษทัฯ มีบริษทัย่อย 1 แห่ง คือ บริษทั พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้ า โดย

บริษทัฯ ลงทุนในบริษทัยอ่ยในสัดส่วนร้อยละ 76.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว(ไตรมาส 1 ปี 2554 ลงทุน

ในสัดส่วนร้อยละ 60) 

1.5 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือ ตระกลูหวงัธาํรงและจารุตั้งตรง  

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ

แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไปของประเทศไทย 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดท้าํข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 

2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษัทได้จัดทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจัดทาํงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัได้

จดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลาย

ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การ

ประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใต้

สภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ี

ประมาณไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทางบญัชี

จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะ

บนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวม ไดร้วมงบการเงินของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทัฯ”) ดงัน้ี 

บริษัทย่อย ลักษณะของธุรกิจ 2555 2554

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบนํ้า 76.67 76.67

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

 

รายการและบญัชีระหวา่งกนัท่ีเป็นสาระสาํคญัไดถ้กูตดัออกไปในการจดัทาํงบการเงินรวม 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออ้มใน

การกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทันั้น เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย งบการเงิน

ของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตอ้งถูกปันส่วนไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม แมว้า่การปัน

ส่วนจะทาํใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบ 

 บริษัทฯ ต้องตัดรายการบัญชีสินทรัพย์ หน้ีสินของบริษัทย่อย มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและ

องคป์ระกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวกบับริษทัยอ่ยนั้น ๆ และบริษทัตอ้งรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน เม่ือ

บริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมในบริษทัยอ่ย 

 เงินลงทุนใด ๆ ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวท่ีเหลืออยูต่อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมนบัตั้งแต่วนัท่ีสูญเสียอาํนาจการควบคุม 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 

ในปี 2554 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมี

ผลกระทบต่องบการเงินจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการ

ลงทุน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

ก) มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางบญัชี ซ่ึงมีผล

บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/การ

ตคีวามมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวชิาชีพบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/การ

ตคีวามมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวชิาชีพบัญชี 

เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ

เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์

ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 34/2555 แนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการโอนและการรับ

โอนสินทรัพยท์างการเงิน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีท่ี

เร่ิมใช ้ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทาง

บญัชีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงนิได้ 

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 ระบุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ในงบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคือ จาํนวนภาษี

เงินไดท่ี้กลุ่มบริษทัตอ้งไดรั้บ หรือจ่ายในอนาคต ตามลาํดบั ซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น และขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ช ้ปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน 

กลุ่มบริษทั จะถือปฏิบติัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556  เป็น

ตน้ไป ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงจะปรับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2555 และวนัท่ี 1 มกราคม 2555 ผูบ้ริหารประมาณผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555 และวนัท่ี 1 มกราคม 2555 ดงัน้ี 

   หน่วย: บาท 

   งบการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ 

   31 ธันวาคม 2555  1 มกราคม 2555 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน   6,327,778.67  5,625,793.32 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน (ลดลง)                             -                            - 

กาํไรสะสมเพิ่มข้ึน  6,327,778.67  5,625,793.32 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัเพ่ิมข้ึน  6,327,778.67  5,625,793.32 
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  หน่วย: บาท 

  
งบการเงนิรวม 

 งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555     

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี     

   ยอดก่อนปรับปรุง  43,919,870.91  25,182,964.38 

   ปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  701,006.92  701,006.92 

   ยอดหลงัปรับปรุง  44,620,877.83  25,883,971.30 

กาํไรต่อหุน้     

   กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพิ่มข้ึน (บาทต่อหุน้)  0.005  0.005 

ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบญัชีซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมี

รอบบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ดงัต่อไปน้ี 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/การตคีวาม

มาตรฐานการบัญชี 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใช้การตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว 

3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

ขายสินค้า 

 รายไดแ้ละตน้ทุนจากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯ ไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของ

สินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมสาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้ง

มอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้  

รายได้จากการให้บริการติดต้ังระบบบาํบัดนํา้ 

 เม่ือผลงานการติดตั้งระบบบาํบดันํ้ าสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายไดต้ามสัญญาและตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจะถูกรับรู้ในงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยคาํนวณจากความสาํเร็จของงานติดตั้งตามสัญญา ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ขั้นความสาํเร็จของ

งานติดตั้งดงักล่าวคาํนวณโดยใชป้ระมาณการท่ีดีท่ีสุดของผูบ้ริหารจากการสาํรวจงานท่ีทาํ  ในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง

แน่นอนว่าตน้ทุนทั้ งส้ินของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา บริษทัย่อยจะรับรู้ประมาณการขาดทุนดงักล่าวเป็น

ค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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รายได้จากการให้บริการอ่ืน 

 กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการเม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้เสร็จ 

ดอกเบีย้และรายได้อ่ืน 

 ดอกเบ้ียและรายไดอ่ื้นบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใชจ่้ายบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนด

จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

ลกูหน้ีการคา้ ลกูหน้ีอ่ืนและค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทัฯ บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับผล

ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน ฐานะ

การเงินในปัจจุบนัของลกูหน้ี และการวเิคราะห์อายหุน้ี 

สินคา้คงเหลือ 

 สินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด

จะตํ่ากวา่ ตน้ทุนของสินคา้ ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพ

ปัจจุบนั  

วตัถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า และจะถือเป็น

ส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนการใหบ้ริการเม่ือมีการเบิกใช ้ ตน้ทุนของวตัถุดิบประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนใน

การดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย  

 สาํรองค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพจะตั้งข้ึนโดยพิจารณาจากสินคา้ท่ีเส่ือมสภาพหรือสินคา้ท่ีเกบ็ไวน้าน 

เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ย

ค่า (ถา้มี) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ

สินทรัพย ์(ถา้มี)  

กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระมาณอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์ดงัน้ี 
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อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

ระบบสาธารณูปโภค

สินค้าสาธิต

เครื่องมือ

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สํานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาขายนํ้า ตามอายุสัญญา

อายุการให้ประโยชน์ (จํานวนป)ี

20 - 30

10

5

5

5

3 - 5

 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนหรือทั้ง

สองอยา่ง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน   

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระมาณอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

  

อายุการให้ประโยชน์ 

(จํานวนปี) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  20 - 30 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ  

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงานและไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน และอสังหาริมทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้าง 

การซ่อมแซมและบาํรุงรักษาจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จระหวา่งงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ตน้ทุนของการปรับปรุงให้ดี

ข้ึนท่ีสาํคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าการปรับปรุงนั้นจะทาํให้กลุ่ม

บริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมามากกวา่การใชป้ระโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพยท่ี์ไดม้า การปรับปรุงหลกัจะตดัค่าเส่ือม

ราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร และค่าตดัจาํหน่าย 

  สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารแสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารคาํนวณ

จากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงภายในระยะเวลาตามอายสุัญญาเช่า  

  ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และค่าตดัจาํหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 
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บริษทัฯ ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ

สินทรัพย ์และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯ จะทบทวน

ระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

  

อายุการให้ประโยชน์ 

(จํานวนปี) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัฯ จะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัฯ

หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของ

สินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนใน

การขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์

กลุ่มบริษทัฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะไดร้ับจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่า

ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและ

ความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่ม

บริษทัฯใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที่กิจการสามารถจะ

ไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจใน

การแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 

กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินการจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ายสมทบท่ีกาํหนดการจ่ายสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพย์

ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั กองทุนสํารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสมทบเขา้กองทุนจากทั้งพนกังาน

และกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพและภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายกุารทาํงานของพนกังาน 

โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนักงานจะไดรั้บจากการทาํงานให้กบักลุ่มบริษทัฯ ตลอดระยะเวลา

ทาํงานถึงปีท่ีเกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั 

อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวคาํนวณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 
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เม่ือผลประโยชน์พนกังานมีการเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานให้กบักลุ่มบริษทัฯ ใน

อดีตของพนกังานจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้นตรงตามอายงุานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชน์

ไดมี้การจ่ายจริง  

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัฯ รับรู้ผลกาํไร(ขาดทุน)จาก

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนในกาํไรหรือขาดทุนทั้งจาํนวน 

สัญญาเช่าระยะยาว 

  สัญญาเช่าทางการเงิน 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยไ์ดโ้อนไป

ใหแ้ก่ผูเ้ช่าไม่วา่ในท่ีสุดการโอนกรรมสิทธ์ิจะเกิดข้ึนหรือไม่ จดัเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน และกลุ่มบริษทัฯ รับรู้สัญญาเช่าทาง 

การเงินเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนเงินเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่า

ปัจจุบนัของ มูลค่าขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จตลอดอายขุองสัญญาเช่าและการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เช่าจะตดัตามอายกุารใชง้านของสินทรัพย ์

  สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยไ์ม่ได ้โอน

ไปให้แก่ผูเ้ช่า จดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน และกลุ่มบริษทัฯ รับรู้จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายใน

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

เงินตราต่างประเทศ 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี

เป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวั

เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกและเรียกชาํระในระหวา่งปี 

รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทัและบริษทัฯ 

หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัและบริษทัฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่ม

บริษทัและบริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญักบักลุ่มบริษทัและบริษทัฯ 

ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ

กลุ่มบริษทัและบริษทัฯ 
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ประมาณการหน้ีสิน 

  กลุ่มบริษทัฯ จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และ

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ 

วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงเก่ียวกบัรอบบญัชีท่ีคาํนวณภาษีเงินได ้ ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปี

ก่อนๆ 

การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ี

มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อ

ขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ

ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัฯ ไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ใน

สินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลกูหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต ฐานะการเงินในปัจจุบนัของลูกหน้ี อายขุองหน้ีท่ีคง

คา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสินคา้จากผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจ

ในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยใชก้ารวิเคราะห์อายสิุนคา้คงเหลือ และสถานะการขายของสินคา้คงเหลือ

รายตวัในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีแตกต่างกนั อาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงจาํนวนค่าเผื่อ

การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือในอนาคต 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการใชง้านและมูลค่าซากเม่ือ

เลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการใชง้านและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯโดยการเป็นผูถื้อ

หุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึนโดยใชร้าคา

ตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ   

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือเป็นกิจการท่ีบริษทัฯ ควบคุม 

หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบักลุ่มบริษทัฯมีดงัน้ี 

4.1 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 

กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  ประเทศ  ลกัษณะความสัมพนัธ์  สถานะบริษัท 

บริษัทย่อย:       

 บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั  ไทย  ถือหุน้  ดาํเนินธุรกิจ 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั:       

 บริษทั แอเจิลแอล็ไลแอนซ์ จาํกดั  สิงคโปร์  กรรมการถือหุน้  ดาํเนินธุรกิจ 

 บริษทั แอเจิลเซฟต้ี อีควปิเมน้ท ์  จีน  กรรมการถือหุน้ทางออ้ม  ดาํเนินธุรกิจ 

  (เซ่ียงไฮ)้ คอร์ปอเรชัน่จาํกดั       

 บริษทั เจเนซิสเอน็ ไวรอนเมนท ์  ไทย  กรรมการถือหุน้ทางออ้ม  ดาํเนินธุรกิจ 

  เซอร์วสิ จาํกดั       

 บริษทั เอน็ แอนด ์พี โฮลด้ิง จาํกดั  ไทย  ถือหุน้  ปัจจุบนัไม่ไดป้ระกอบกิจการ 

 บริษทั พีดีเอฟซพัพลาย จาํกดั  ไทย  กรรมการและผูบ้ริหารร่วม  ดาํเนินธุรกิจ 

 บริษทั กสัมีเดีย จาํกดั  ไทย  กรรมการและผูบ้ริหารร่วม  ดาํเนินธุรกิจ 

 บริษทั ฟิลเตรชัน่ ซิสเตม็ส์ จาํกดั  ไทย  กรรมการถือหุน้ทางออ้ม  ดาํเนินธุรกิจ 

4.2 ยอดคงเหลือระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2555  2554  2555  2554 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ        

   บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั        

      ลูกหน้ีการคา้ -  -  -  1,332,203.50 

      ลูกหน้ีอ่ืน        

         เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ -  -  -  1,050,000.00 

         ดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  126,278.09  - 

         อ่ืน ๆ -  -  43,625.40  - 

         หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ-ดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  (126,278.09)  - 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  43,625.40  2,382,203.50 
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  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2555  2554  2555  2554 

เงนิให้กู้ยมืแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั – สุทธิ        

   บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั        

      เงินใหกู้ย้มื -  -  5,000,000.00  5,000,000.00 

      หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (5,000,000.00)  - 

      สุทธิ -  -  -  5,000,000.00 

เจ้าหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั        

   บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  -  628,625.00 

 -  -  -  628,625.00 

 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: บาท 

  ณ วนัที ่     ณ วนัที ่  

  1 มกราคม  รายการเคลือ่นไหวระหว่างปี  31 ธันวาคม 

 2555  เพิม่ขึน้  ลดลง  2555 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ        

งบการเงนิเฉพาะกจิการ        

บริษทัยอ่ย        

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 5,000,000.00  -  -  5,000,000.00 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  (5,000,000.00)  -  (5,000,000.00) 

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

 เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน ซ่ึง

จะตอ้งจ่ายชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยกาํหนดอตัราดอกเบ้ียในอตัรา MLR ของธนาคารกสิกรไทย + 3 ต่อปี(ร้อยละ 10.13 - 10.25) 

(2554: ก่อนวนัท่ี 1 เมษายน 2554 กาํหนดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 15 ต่อปี และตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2554 เป็นตน้ไป กาํหนด

อตัราดอกเบ้ียในอตัรา MLR ของธนาคารกสิกรไทย + 3 ต่อปี (ร้อยละ 9.62 - 10.25)) 

 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดผ้ิดนดัชาํระค่าดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ดอกเบ้ียรับส่วนท่ีรับรู้ไวเ้ป็นดอกเบ้ียคา้งรับจนถึงเดือน

มิถุนายน 2555 จาํนวนเงิน 0.25 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวแลว้ทั้ง

จาํนวน และไดห้ยดุรับรู้รายไดค้่าดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 
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4.3 รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554  มี

ดงัน้ี 

 หน่วย: บาท  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 2555  2554  2555  2554  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทย่อย         

บริษทั พีดีเจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั       

   ซ้ือสินคา้ -  -  2,295,000.00  1,343,900.00  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

   ซ้ือสินทรัพยถ์าวร -  -  2,221,000.00  10,709,000.00 

 

ราคาตลาด (2554: ราคาทุน

บวกกาํไรส่วนเพ่ิม) 

   ขายสินคา้ -  -  858,750.00  2,089,183.00  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

   ดอกเบ้ียรับ -  -  253,427.41  563,486.32 

 

อตัรา MLR ของธนาคาร

กสิกรไทย + 3 ต่อปี (2555: 

ร้อยละ 10.13 - 10.25, 2554:

ก่อนวนัท่ี 1 เมษายน 2554 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 15 

ต่อปี และตั้งแต่วนัท่ี 1 

เมษายน 2554 เป็นตน้ไป 

อตัรา MLR ของธนาคาร

กสิกรไทย + 3 ต่อปี (ร้อยละ 

9.62 – 10.25)) 

   รายไดค้่าเช่าอาคาร -  -  60,000.00  377,300.00  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั          

บริษทั เจเนซิส เอน็ไวรอนเมนท ์เซอร์วสิ จาํกดั       

   ขายสินคา้ -  18,000.00  -  -  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

4.4 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

   หน่วย: บาท 

    งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    2555   2554   2555   2554 

ผลประโยชน์ระยะสั้น   28,072,551.50  29,268,301.76  28,072,551.50  26,452,301.76 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน   738,433.81  668,831.76  738,433.81  738,466.98 

รวมค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหารสําคญั 28,810,985.31  29,937,133.52  28,810,985.31  27,190,768.74 
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5. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บญัชีน้ี

ประกอบดว้ย

จํานวน จํานวนเงิน

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 76.67    11,500,000.00 76.67     11,500,000.00

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (11,500,000.00) (11,500,000.00)

สุทธิ                 -                    -   

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: บาท

สัดส่วนการ

ลงทุนร้อยละ

สัดส่วนการ

ลงทุนร้อยละ

2555 2554

 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 

6.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

ลูกหนีก้ารค้า        

  ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 124,208,561.35  117,239,551.60  120,327,169.10  113,112,335.80 

  ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  1,332,203.50 

รวมลูกหนีก้ารค้า 124,208,561.35  117,239,551.60  120,327,169.10  114,444,539.30 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (6,427,849.26)  (6,254,409.10)  (2,580,884.26)  (2,407,444.10) 

ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 117,780,712.09  110,985,142.50  117,746,284.84  112,037,095.20 

        

ลูกหนีอ้ืน่        

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้กิจการอ่ืน 2,552,530.01  4,918,209.69  2,552,530.01  4,918,209.69 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั -  -  -  1,050,000.00 

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,972,580.61  1,361,162.57  1,968,475.65  1,361,162.57 

   ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,256,798.92  1,325,656.28  1,253,733.44  1,325,656.28 

   ภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 1,042,373.35  1,389,498.45  -  - 

   เงินประกนัอากรนาํเขา้ 717,638.54  746,860.89  717,638.54  746,860.89 

   ภาษีอากรขาเขา้รอเรียกคืน 1,153,998.99  -  1,153,998.99  - 

   มูลค่างานสาํเร็จท่ียงัไม่เรียกเกบ็ 695,928.03  2,284,130.39  -  - 
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 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

   อ่ืน ๆ 485,821.34  1,361,780.06  651,549.43  1,296,921.06 

รวมลูกหนีอ้ืน่ 9,877,669.79  13,387,298.33  8,297,926.06  10,698,810.49 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (208,000.00)  (696,006.00)  (126,278.09)  (488,006.00) 

ลูกหนีอ้ืน่ – สุทธิ 9,669,669.79  12,691,292.33  8,171,647.97  10,210,804.49 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 127,450,381.88  123,676,434.83  125,917,932.81  122,247,899.69 

6.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษทัฯ มียอดลกูหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจาํนวนวนัท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2555  2554  2555  2554 

ลูกหนีก้ารค้ากจิการอืน่        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 81,343,075.62  66,253,064.10  81,308,648.37  65,991,053.30 

เกินกาํหนดชาํระ        

1-60 วนั 32,758,319.34  41,573,097.19  32,758,319.34  41,525,432.19 

61-120 วนั 1,968,881.10  3,182,491.04  1,968,881.10  2,662,471.04 

121-180 วนั 313,717.11  290,181.79  313,717.11  290,181.79 

เกิน 180 วนัข้ึนไป 7,824,568.18  5,940,717.48  3,977,603.18  2,643,197.48 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการอืน่ 124,208,561.35  117,239,551.60  120,327,169.10  113,112,335.80 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (6,427,849.26)  (6,254,409.10)  (2,580,884.26)    (2,407,444.10) 

ลูกหนีก้ารค้ากจิการอืน่- สุทธิ 117,780,712.09  110,985,142.50  117,746,284.84  110,704,891.70 

        

ลูกหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -  -  -  272,903.50 

เกินกาํหนดชาํระ        

1-60 วนั -  -  -  1,059,300.00 

61-120 วนั -  -  -  - 

121-180 วนั -  -  -  - 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  -   -   -  1,332,203.50 

รวมลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 117,780,712.09  110,985,142.50  117,746,284.84  112,037,095.20 
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7. สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

สินคา้สาํเร็จรูป 183,358,925.83  167,024,109.45  183,944,946.08  167,031,503.39 

สินคา้ระหวา่งทาง 18,672,565.31  17,554,373.96  18,672,565.31  17,554,373.96 

สินคา้ฝากขาย 809,828.62  480,940.35  809,828.62  480,940.35 

งานระหวา่งทาํ 699,618.81  490,343.58  -  - 

วตัถุดิบ 357,886.12  713,061.77  -  - 

รวม 203,898,824.69  186,262,829.11  203,427,340.01  185,066,817.70 

หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่า (8,281,948.06)  (6,400,357.46)  (7,708,482.36)  (6,400,357.46) 

สินค้าคงเหลอื – สุทธิ 195,616,876.63  179,862,471.65  195,718,857.65  178,666,460.24 

8. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

    หน่วย: บาท 

    สัดส่วนการ

ลงทุนร้อยละ 

 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

     2555  2554 

บริษทั เอน็ แอนด ์พี โฮลด้ิง จาํกดั      

   ราคาทุน 2  1,000,000.00  1,000,000.00 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน       (1,000,000.00)      (1,000,000.00) 

   สุทธิ                      -                     - 

9. เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่พนักงาน 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน เป็นเงินใหกู้ย้มืในรูปสัญญาเงินกูเ้พ่ือเป็นสวสัดิการของพนกังาน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ10 

ต่อปี 
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10. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ประกอบดว้ย 

   หน่วย: บาท 

   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื ณ 

วนัที ่31 

ธันวาคม 2554 

 รายการเคลือ่นไหวระหว่างปี  ยอดคงเหลอื ณ 

วนัที ่31

ธันวาคม 2555 
  เพิม่ขึน้  ลดลง  จัดประเภท  

ราคาทุน          

ท่ีดิน 1,370,160.00  -  -  -  1,370,160.00 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 23,061,322.48  -  -  -  23,061,322.48 

รวมราคาทุน 24,431,482.48  -  -  -  24,431,482.48 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 

 

         

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 14,820,504.19  477,675.95  -  -  15,298,180.14 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 14,820,504.19  477,675.95  -  -  15,298,180.14 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 9,610,978.29        9,133,302.34 

 

บริษทัฯ ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนทั้งหมด 4 แห่งดงัน้ี 

 หน่วย: ล้านบาท     

 ราคาตาม

บัญชี 

 ราคา

ประเมนิ 

 

ผู้ประเมนิอสิระ  

วนัทีร่ายงานการ

ประเมนิทรัพย์สิน 

แห่งท่ี 1 3.50  5.20  บริษทั ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด ์เอเจนซ่ี จาํกดั  11 สิงหาคม 2554 

แห่งท่ี 2 2.86  5.00  บริษทั เพช็รสยามแอพไพรซลั จาํกดั  6 มีนาคม 2555 

แห่งท่ี 3 2.29  6.96  บริษทั ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด ์เอเจนซ่ี จาํกดั  20 มีนาคม 2555 

แห่งท่ี 4 0.48  5.00  บริษทั ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด ์เอเจนซ่ี จาํกดั  22 มีนาคม 2555 

 9.13       

ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแห่งท่ี 4 จาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท ไดมี้การพิจารณารวมสิทธิการเช่าตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 12 ซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 2.83 ลา้นบาท 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของงบการเงินรวม

จาํนวนเงิน 0.48 ลา้นบาท และ 0.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั และรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะกิจการ

จาํนวนเงิน 0.48 ลา้นบาท และ 0.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีหักค่าเส่ือมราคาครบแลว้และยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 

2554 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 0.54 ลา้นบาท 

บริษทัฯ ไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จาํนวน 

8.66 ลา้นบาท และ 9.08 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนั

การเงิน 2 แห่ง 

11. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบดว้ย 

   หน่วย: บาท 

   งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลอื ณ 

วนัที ่31ธันวาคม 

2554 

 รายการเคลือ่นไหวระหว่างปี  ยอดคงเหลอื ณ 

วนัที ่31 ธันวาคม 

2555 
  เพิม่ขึน้  ลดลง  จัดประเภท  

ราคาทุน          

ท่ีดิน 32,384,486.00                     -                    -                    -  32,384,486.00 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 97,623,708.92  244,100.00                    -                    -  97,867,808.92 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 18,566,264.74  2,240,692.53  (1,573,351.28)                    -  19,233,605.99 

เคร่ืองมือโรงงาน 563,951.45  658,348.30    

  

 

 (781,453.10)                    -  440,846.65 

สินคา้สาธิต 13,028,694.30  4,059,721.41  (1,937,360.73)  418,600.23  15,569,655.21 

ยานพาหนะ 14,401,767.47                     -  (59,411.21)                    -  14,342,356.26 

สาธารณูปโภค 13,734,182.84  202,859.26                    -  (418,600.23)  13,518,441.87 

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาขายนํ้า 6,481,676.80  25,350.00                    -                    -  6,507,026.80 

งานระหวา่งก่อสร้าง 9,000.00                     -  (9,000.00)                    -                        - 

รวมราคาทุน 196,793,732.52  7,431,071.50  (4,360,576.32)                    -  199,864,227.70 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 

 

         

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 18,465,494.75  3,218,776.46                    -                    -  21,684,271.21 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 12,768,737.40  3,091,359.80  (1,244,190.93)                    -  14,615,906.27 

เคร่ืองมือโรงงาน 129,226.60  132,330.53  (102,991.71)  4,776.30  163,341.72 

สินคา้สาธิต 7,789,312.58  2,182,193.00  (387,429.26)    9,584,076.32 

ยานพาหนะ 5,618,780.99  1,338,366.61  (49,565.44)  (4,776.30)  6,902,805.86 

สาธารณูปโภค 4,017,186.46  1,675,419.70                    -                    -  5,692,606.16 

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาขายนํ้า 458,454.89  1,383,688.61                    -                    -  1,842,143.50 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 49,247,193.67  13,022,134.71  (1,784,177.34)                    -  60,485,151.04 

ค่าเผือ่การด้อยค่า 

 

         

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาขายนํ้า 3,597,913.22                     -  (2,940,406.15)                    -  657,507.07 

รวมค่าเผือ่การด้อยค่า 3,597,913.22                     -  (2,940,406.15)                    -  657,507.07 
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   หน่วย: บาท 

   งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลอื ณ 

วนัที ่31ธันวาคม 

2554 

 รายการเคลือ่นไหวระหว่างปี  ยอดคงเหลอื ณ 

วนัที ่31 ธันวาคม 

2555 
  เพิม่ขึน้  ลดลง  จัดประเภท  

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 143,948,625.63        138,721,569.59 

 

 หน่วย: บาท 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื ณ 

วนัที ่31 ธันวาคม

2554 

 รายการเคลือ่นไหวระหว่างปี  ยอดคงเหลอื ณ 

วนัที ่31 ธันวาคม 

2555   เพิม่ขึน้  ลดลง    จัดประเภท  

ราคาทุน          

ท่ีดิน 32,384,486.00                    -                    -                    -  32,384,486.00 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 97,442,648.34  244,100.00                    -                    -  97,686,748.34 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 17,515,281.68  2,229,937.49  (957,782.12)                    -  18,787,437.05 

สินคา้สาธิต 10,812,371.98  4,016,154.60                    -  418,600.23  15,247,126.81 

ยานพาหนะ 14,401,767.47                    -  (59,411.21)                    -  14,342,356.26 

สาธารณูปโภค 13,734,182.84  202,859.26                    -  (418,600.23)  13,518,441.87 

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาขายนํ้า 9,788,899.50  25,350.00                    -                    -  9,814,249.50 

รวมราคาทุน 196,079,637.81  6,718,401.35  (1,017,193.33)                    -  201,780,845.83 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 18,447,725.22  3,209,723.52                    -                    -  21,657,448.74 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 12,433,087.73  2,920,947.47  (952,305.04)                    -  14,401,730.16 

สินคา้สาธิต 7,556,007.90  2,005,728.18                    -  4,776.30  9,566,512.38 

 ยานพาหนะ 5,618,780.99  1,338,366.61  (49,565.44)                    -  6,907,582.16 

สาธารณูปโภค 4,017,186.46  1,675,419.70                    -  (4,776.30)  5,687,829.86 

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาขายนํ้า 790,790.54  1,962,127.49                    -                    -  2,752,918.03 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 48,863,578.84  13,112,312.97  

 

 (1,001,870.48)                    -  60,974,021.33 

ค่าเผือ่การด้อยค่า          

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาขายนํ้า 3,597,913.22                    -                    -                    -  3,597,913.22 

รวมค่าเผือ่การด้อยค่า 3,597,913.22        3,597,913.22 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 143,618,145.75        137,208,911.28 
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ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของงบการเงิน

รวมจาํนวนเงิน 13.02 ลา้นบาท และ 12.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั และรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินเฉพาะ

กิจการจาํนวนเงิน 13.11 ลา้นบาท และ 12.07 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 จาํนวน 97.78 

ลา้นบาทและ 100.61 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนั

การเงินแห่งหน่ึง 

ราคาทุนของสินทรัพยถ์าวรท่ีหกัค่าเส่ือมราคาครบแลว้และยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ของงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 17.08  ลา้นบาท และ 4.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

12. สิทธิการเช่า -สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สิทธิการเช่า - สุทธิ ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม

2554 

 รายการเคลือ่นไหวระหว่างปี  ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2555 
  เพิม่ขึน้  ลดลง  

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

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,549,083.86)  (225,315.46)  -  (2,774,399.32) 

สุทธิ 3,050,916.14      2,825,600.68 

สิทธิการเช่า ของบริษทั ประกอบดว้ยสัญญา 2 ฉบบั ดงัน้ี 

- เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2538 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่าอาคารกบับริษทัแห่งหน่ึงโดยชาํระค่าสิทธิการเช่าเป็นจาํนวนเงิน 

2,800,000 บาท มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี และตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปี ตลอดอายสุัญญาเช่าปีละ 12,000 บาท ถึง 24,000

บาท 

- เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2547 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญารับโอนสิทธิการเช่าอาคารจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เป็นจาํนวน

เงิน 2,800,000 บาท มีกาํหนดระยะเวลาการเช่าคงเหลือ 21 ปี 2 เดือน และตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปีตลอดอายสุัญญาเช่าปีละ 

12,000 บาท ถึง 24,000 บาท 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะ จาํนวนเงิน 0.23 ลา้นบาท  

13. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน-สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื ณ 

วนัที่ 31 

ธันวาคม 2554 

 รายการเคลือ่นไหวระหว่างปี  ยอดคงเหลอื ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 

2555 
  เพิม่ขึน้  ลดลง  
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ราคาทุน 10,259,870.81  414,000.00  (1,080,758.41)  9,593,112.40 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (7,211,410.50)  (1,341,556.42)  1,080,745.41  (7,472,221.51) 

สุทธิ 3,048,460.31      2,120,890.89 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จมีจาํนวนเงิน 1.34 

ลา้นบาท และ 1.36 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีหกัค่าเส่ือมราคาครบแลว้และยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ของงบ

การเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 2.87 ลา้นบาท และ 2.08 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

14. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

    
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    2555  2554 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 2,711,616.01  5,026,393.71 

เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน -  5,000,000.00 

เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปทรัสตรี์ซีท 18,466,336.54  28,429,827.39 

รวม 21,177,952.55  38,456,221.10 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 อตัราดอกเบ้ียของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั

การเงินมีดงัต่อไปน้ี 

 อตัราดอกเบีย้ต่อปี 

 2555  2554 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

(ปี2555 และ2554 กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ  

  4 แห่งและ 5 แห่ง ตามลาํดบั) 

ร้อยละ MOR ถึง MOR+0.5 

(ร้อยละ 7.38 ถึง 8) 

 ร้อยละ MOR ถึง MLR+0.5  

(ร้อยละ 6.38 ถึง 8) 

เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

(ปี 2555 และ 2554 กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 1 แห่ง) 
 

ร้อยละ MLR-1.25 

(ร้อยละ 5.78 ถึง 5.88) 

 ร้อยละ MLR-1.25 (ร้อยละ 6) 

เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปทรัสตรี์ซีท 

(ปี 2555 และ 2554 กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 3 แห่ง) 

อตัราตามประกาศของธนาคารแห่ง

หน่ึง ถึง MLR-1 

(ร้อยละ 3.34 ถึง 6.25)  

ร้อยละ SIBOR+3.75 ถึง MLR-1 

(ร้อยละ 4.22 ถึง 6.25) 

บริษทัฯไดน้าํที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน

ดงักล่าว  

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

    หน่วย: บาท 
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    งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    2555  2554   2555  2554 

เจ้าหนีก้ารค้า        

   เจา้หน้ีการคา้อ่ืน        

-  ในประเทศ 20,678,357.93  17,662,353.95  19,288,667.43  15,770,676.15 

-  ต่างประเทศ 77,385,537.30  64,025,061.41  75,032,655.90  61,591,573.14 

   เจา้หน้ีการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -  -  628,625.00 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 98,063,895.23  81,687,415.36  94,321,323.33  77,990,874.29 

        

    2555  2554   2555  2554 

เจ้าหนีอ้ืน่        

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 1,824,340.48  789,659.90  1,824,340.48  789,659.90 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 3,353,512.67  3,249,644.18  3,353,512.67  3,249,644.18 

โบนสัคา้งจ่าย 11,796,898.75  11,928,248.00  11,796,898.75  11,928,248.00 

ค่าตอบแทนและบาํเหน็จกรรมการ 3,100,000.00  2,950,000.00  3,100,000.00  2,950,000.00 

เงินค่าสินคา้รับล่วงหนา้ 622,155.30  2,602,096.30  622,155.30  2,502,096.30 

ค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้คา้งจ่าย 1,122,981.73  1,548,614.37  1,122,981.73  1,548,614.37 

ค่าปรับสินคา้ล่าชา้ 848,191.00  -  848,191.00  - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,102,611.16  5,563,804.36  3,913,259.26  4,949,213.67 

อ่ืน ๆ 491,277.70  2,637,202.72  359,788.98  1,813,943.51 

รวมเจ้าหนีอ้ืน่ 27,261,968.79  31,269,269.83  26,941,128.17  29,731,419.93 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 125,325,864.02  112,956,685.19  121,262,451.50  107,722,294.22 

16. หนีสิ้นระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

    หน่วย: บาท 

    งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    2555  2554   2555  2554 

หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงินคงเหลือ 2,154,762.63  3,269,126.98  2,154,762.63  2,948,274.64 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (59,445.25)  (208,513.74)  (59,445.25)  (184,247.53) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินระยะยาวตามสัญญา 

       เช่าการเงิน 2,095,317.38  3,060,613.24  2,095,317.38  2,764,027.11 

หกั ส่วนของหน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช่า        

 การเงินท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (1,564,836.12)  (1,955,680.17)  (1,564,836.12)  (1,830,569.09) 

สุทธิ 530,481.26  1,104,933.07  530,481.26  933,458.02 
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17. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

      หน่วย: บาท 

      งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2555  2554 

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

เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด   30,000,000.00  - 

จ่ายชาํระคืนในระหวา่งงวด   (25,611,225.65)  (22,629,357.86) 

หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี   (21,409,250.27)  (23,588,504.73) 

สุทธิ   22,000,000.00  15,431,971.19 

เม่ือวนัท่ี 18 กรกฏาคม 2555 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูเ้งินกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งเดิมอีกเป็นจาํนวน 30 ลา้นบาท โดยกาํหนดชาํระ

คืนเงินตน้ตามสัญญาเงินกูเ้ป็นรายเดือน เดือนละ 0.5 ลา้นบาท จาํนวน 60 งวด เร่ิมชาํระเงินตน้งวดแรกเดือนกนัยายน 2555 และ

กาํหนดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี โดยเร่ิมชาํระดอกเบ้ียงวดแรกเดือนสิงหาคม 2555 

เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2551 บริษทัฯไดท้าํสัญญากูเ้งินกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 70 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่าย

ชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียตามสัญญาเงินกูเ้ป็นรายเดือน เดือนละ 1.35 ลา้นบาท จาํนวน 60 งวด เร่ิมชาํระงวดแรกเดือน

กนัยายน 2551 โดยมีอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 

งวดผ่อนชําระ อตัราดอกเบีย้ (ต่อปี) 

งวดท่ี 1 – 24 MLR - 1.5 

งวดท่ี 25 – 36 MLR - 0.5 

งวดท่ี 37 เป็นตน้ไป MLR 

เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2553 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูเ้งินกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งเดียวกนัอีกจาํนวน 25 ลา้นบาท โดยกาํหนดชาํระ

คืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียตามสัญญาเงินกูเ้ป็นรายเดือน เดือนละ 0.7 ลา้นบาท จาํนวน 36 งวด เร่ิมชาํระงวดแรกเดือนตุลาคม 

2553 โดยมีอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 

งวดผ่อนชําระ อตัราดอกเบีย้ (ต่อปี) 

งวดท่ี 1 – 12 MLR - 0.5 

งวดท่ี 13 – 36 MLR 

บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างของบริษทัไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าว 
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18. ภาาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน            

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 17,751,613.51  14,160,134.43  17,751,613.51  14,046,578.92 

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ        

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ -  -  -  - 

ตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ -  -  -  - 

หนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน – สุทธิ 17,751,613.51  14,160,134.43  17,751,613.51  14,046,578.92 

กลุ่มบริษทักาํหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงใหสิ้ทธิแก่พนกังาน

ท่ีเกษียณอายุและทาํงานครบระยะเวลาท่ีกาํหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่นอ้ยกว่าอตัราเงินเดือนเดือนสุดทา้ย 300 

วนั หรือ 10 เดือน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน            

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน          

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

ผลประโยชน์ท่ีจ่าย -  -  -  - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,371,876.51  1,167,745.60  3,485,432.02  1,308,600.83 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 219,602.57  180,602.19  219,602.57  179,211.33 

ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ        

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  -  - 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน        

   ณ วนัที ่31 ธันวาคม  17,751,613.51  14,160,134.43  17,751,613.51  14,046,578.92 
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ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน            

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,371,876.51  1,167,745.60  3,485,432.02  1,308,600.83 

ตน้ทุนดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 219,602.57  180,602.19  219,602.57  179,211.33 

ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ        

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั – สุทธิ 

   ท่ีรับรู้ในงวด                      -                    - 

 

                 -                       - 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 3,591,479.08  1,348,347.79  3,705,034.59  1,487,812.16 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ไดแ้สดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน            

รายไดอ่ื้น         (113,555.51)  -  -  - 

ตน้ทุนบริการ -      (96,296.30)  -  - 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,023,317.71  549,167.63  2,023,317.71  536,566.36 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,681,716.88  895,476.46  1,681,716.88  951,245.80 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 3,591,479.08  1,348,347.79  3,705,034.59  1,487,812.16 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 (แสดงดว้ยค่าเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกั) มีดงัน้ี 
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2555 2554

อัตราคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

   - ช่วงอายุงานจนถึงเกษียณอายุเฉลี่ย 10 ปี 3.52% 3.35%

   - ช่วงอายุงานจนถึงเกษียณอายุเฉลี่ย 20 ปี 4.11% 3.83%

   - ช่วงอายุงานจนถึงเกษียณอายุเฉลี่ย 30 ปี 4.30% 4.12%

เงินเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น 5.00% 5.00%

อัตรามรณะ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ตารางมรณะปี 2551
 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

และสะทอ้นประมาณการของจงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนาคตอยา่งสมเหตุสมผลประมาณการ

จากตารางมรณะ 

19. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นสาํรองตามกฎหมาย

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ทุนสาํรองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไปจ่ายปันผลไดท้ั้งน้ีบริษทัฯไดจ้ดัสรรทุนสาํรอง

ตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

20. เงนิปันผลจ่าย 

ปี 2555 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2555 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 ไดมี้มติใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจาก

ผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นจาํนวน 14.85 ลา้นบาท ในวนัท่ี 7 

กนัยายน 2555 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2555 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2555และรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2555ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2554 งวดสุดทา้ยในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 ใน

อตัราหุน้ละ 0.10 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวนหุน้ 135 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวน 13.50 ลา้นบาท รวมเป็นเงินปัน

ผลจ่ายทั้งส้ิน 27.00 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 93.54ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2554 

ปี 2554 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2554 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2554 ไดมี้มติใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจาก

ผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 13.50 ลา้นบาท ในวนัท่ี 

7 กนัยายน 2554  

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2554  เม่ือวนัท่ี  25 กุมภาพนัธ์ 2554 และรายงานการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2554 ไดมี้มติใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับปี 2553 งวดสุดทา้ยในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2554 ใน
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อตัราหุน้ละ 0.10 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวนหุน้ 135 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวน 13.50 ลา้นบาท รวมเป็นเงินปัน

ผลจ่ายทั้งส้ิน 62.25 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 53.50 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2553 

21. ภาษีเงนิได้ 

การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 14 

ธันวาคม 2554 ให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ เป็นอตัราร้อยละ 23 ของกาํไรสุทธิ

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับสองรอบ

ระยะเวลาบญัชีถดัมาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป  
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22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ 
   และงานระหวา่งทาํ 18,486,675.42  53,729,043.90  18,360,522.31  54,939,324.38 

ซ้ือสินคา้ 577,767,955.39  562,924,900.73  579,231,952.08  541,723,936.97 

ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย 15,233,403.81  14,771,508.74  15,156,861.80  14,133,203.69 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน 

   ของพนกังาน 106,184,959.54  105,489,616.98  105,124,147.29  97,078,059.08 

23. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลกั คือ (1) ธุรกิจซ้ือมาขายไปอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภยัและอุปกรณ์นิรภยั 

(2) ธุรกิจเก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้าและดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภมิูศาสตร์หลกัในประเทศไทย ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตาม

ส่วนงานธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

 ธุรกจิซ้ือมาขายไปอุปกรณ์

เพือ่ความปลอดภัยและ

อุปกรณ์นิรภัย 

 

ธุรกจิเกีย่วกบัระบบบาํบดันํา้ 

 

งบการเงนิรวม   
  

 2555  2554  2555  2554  2555  2554 

รายไดจ้ากการขายและรายไดจ้าก 

การใหบ้ริการ 748,123 

 

679,795  41,905 

 

39,350  790,028 

 

719,145 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ (533,137)  (468,639)  (38,171)  (40,133)  (571,308)  (508,772) 

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นต้นตามส่วนงาน 214,986  211,156  3,734  (783)  218,720  210,373 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:            

     กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ        1,474  (1,199) 

     รายไดอ่ื้น         2,623  3,996 

ค่าใชจ่้ายในการขาย         (78,652)  (76,036) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (81,464)  (86,968) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ         (756)  (4,610) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (3,490)  (4,383) 

ภาษีเงินได ้         (14,535)  (15,990) 

กาํไรสําหรับปี         43,920  25,183 
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24. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเขา้กองทุนดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่าๆ กนัใน

อตัราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนพนกังาน และจ่ายให้แก่พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่ม

บริษทัฯ ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ้่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 2.62 

ลา้นบาท (ปี 2554: 2.51 ลา้นบาท) 

25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้า 

ภาระผกูพันเก่ียวกับสัญญาดาํเนินงาน 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารสาํนกังาน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯ มี

ภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดงักล่าวดงัน้ี 

จ่ายชําระ หน่วย: บาท

ภายใน 1 ปี 432,000.00          

1 ถึง 3 ปี 756,000.00          
 

ภาระผกูพันและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้กับสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

    หน่วย: ล้านบาท 

    วงเงนิ   เบิกใช้   ยงัไม่ได้ใช้ 

1) แอลซีและทีอาร์ 188.00  (21.46)  166.54 

2) ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 65.00  -  65.00 

3) หนงัสือคํ้าประกนั 30.70  (5.32)  25.38 

4) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 46.50  (2.71)  43.79 

5) ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 220.00  -  220.00 

6) ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐวงเงิน 1.15 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ไม่ไดมี้การใชว้งเงินดงักล่าวแต่อยา่งใด 

บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ คํ้าประกนัภาระผกูพนัของธนาคารดงักล่าว 

26. เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงในเร่ืองการให้สินเช่ือ คือความเส่ียงที่เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดในสัญญาซ่ึงก่อให้ เกิด 

ความเสียหายแก่บริษทัฯ และบริษทัย่อย ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงโดย กาํหนด

วงเงินสินเช่ือและให้สินเช่ืออย่างระมดัระวงั นอกจากน้ี ยงัมีนโยบายที่จะทาํธุรกรรมกบัผูค้า้ที่มีความน่าเช่ือถือ เพื่อลด

โอกาสของการสูญเสียทางการเงินจากการไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาได ้
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สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัจากหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญ ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินโดยมีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด (อตัราดอกเบ้ีย MOR และ MLR) 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไป  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนชัว่คราวและเงิน

ให้กูย้ืมระยะสั้ นท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืน

ภายในหน่ึงปี ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีเจา้หน้ีและรายการซ้ือสินคา้ท่ีคาดวา่จะ

เกิดท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนของเจา้หน้ีการคา้ และรายการสินคา้ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนบางส่วน  

อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงไม่ไดมี้การทาํสัญญาป้องกนัความ

เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

บริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท พดี ีเจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จํากดั 

 

 

 

 

 

สกลุเงนิ 
 

จํานวนเงนิตรา

ต่างประเทศ  
เทยีบเท่าเงนิบาท 

ยโูร  2,347.99  95,939.58 

เยน  1,501,500.00  537,476.94 

ดอลล่าร์สหรัฐ  1,187,874.55  36,559,808.97 

ดอลล่าร์สิงคโปร์  1,494,499.52  37,786,178.62 

ปอนดส์เตอร์ลิง  1,071.40  53,251.79 

สกลุเงนิ 
 

จํานวนเงนิตรา

ต่างประเทศ  
เทยีบเท่าเงนิบาท 

ดอลล่าร์สหรัฐ  76,448.10  2,352,881.40 



 

    40 

 

 

มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจ

ในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี และ

เจา้หน้ี เงินใหกู้ย้มื และเงินกูย้มืระยะสั้น แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดว้ย

อตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวท่ี อตัราดอกเบ้ีย

ปรับข้ึน ลงตามราคาตลาด หรืออตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายติุธรรม โดยประมาณตามมูลค่า

ตามบญัชี ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

สัญญาเช่า มูลค่ายุติธรรมคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณใน

ตลาด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

27. การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ใหม่ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ การจดัประเภท

รายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รายการบัญชี 
 

ตามรายงานไว้  

จํานวนทีจ่ัด

ประเภท  

ตามทีจ่ัดประเภท

ใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงนิ       

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ  119,865,696.19  2,382,203.50  122,247,899.69 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,382,203.50   (2,382,203.50)  - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  107,093,669.22  (628,625.00)  - 

เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  628,625.00  628,625.00  107,722,294.22 

28. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 12/2555 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 ไดมี้มติอนุมติัใหด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้ง 

บริษทั ผล พาลลาเดียม จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบธุรกิจในการรับประมูลงานกบัหน่วยงานราชการ เพ่ือความคล่องตวัใน

การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ เขา้ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จากทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท รวมเป็นมูลค่าเงิน

ลงทุนประมาณ 0.99 ลา้นบาท  

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2556 

29. การอนุมัตงิบการเงนิ 
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