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1บริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

1หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2556 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2504 และ         

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2551 และเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 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 มีบริษทัยอ่ย 2 แห่ง ดงัน้ี 

1.4.1 บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้า โดย  บริษทัฯ ลงทุนในบริษทัยอ่ย

ในสัดส่วนร้อยละ 76.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

1.4.2 บริษทั ผล พาลลาเดียม จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจในการรับประมูลงานกบัหน่วยงานราชการ โดยบริษทัฯ ลงทุนใน

บริษทัยอ่ยในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียน

จดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2556 

1.5 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือ ตระกลูหวงัธาํรงและจารุตั้งตรง  

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง พ.ศ. 2552) เร่ือง งบ

การเงินระหวา่งกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี ฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งและหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใน

ประเทศไทย 

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล

ดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบั

ภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

นอกจากท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีและงบการเงินระหวา่งกาล รายการอ่ืน ๆ ในงบการเงินระหวา่ง

กาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุน 
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งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 โดยเนน้การ

ให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้

รายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้การประมาณและ             

ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน 

รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่

อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้ นซ่ึงไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอ่ืนและนําไปสู่การตัดสินใจเก่ียวกับ           

การกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณ

การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด

นั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาลรวม 

งบการเงินระหว่างกาลรวมประกอบดว้ยงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทัฯ”) 

และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีเป็นสาระสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

การเปลีย่นแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ 

ในไตรมาสแรกปี 2556 กลุ่มบริษทัฯ ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบั 

งบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 มาถือปฏิบติั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวมี

ผลกระทบต่อฐานะการเงินโดยรวม และผลการดาํเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงนิได้ 

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 ระบุให ้กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ในงบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้

บริษทัฯ ตอ้งไดรั้บ หรือจ่ายในอนาคต ตามลาํดบั ซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น และขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 

กลุ่มบริษทัฯ ถือปฏิบติัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556            

เป็นต้นไป ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมีการปรับปรุงยอ้นหลังในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน                

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ผูบ้ริหารประมาณผลกระทบต่องบการเงินสรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 

 



 

13 

 

 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดอืน ส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน(ลดลง) 31,985.90  (170,919.55) 

กาํไรสาํหรับงวดเพิ่มข้ึน(ลดลง) 31,985.90  (170,919.55) 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพิ่มข้ึน(ลดลง) (บาทต่อหุน้)                      -                          - 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรับปรุงใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 

กลุ่มบริษทัฯ ยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

ก) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

บญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ดงัต่อไปน้ี 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ/การตคีวาม

มาตรฐานการบัญชี 

เร่ือง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบั

ท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

ท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

 หน่วย: บาท 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที ่31 มนีาคม 

พ.ศ. 2556 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2555 

 ณ วนัที ่1 มกราคม 

 พ.ศ. 2555 

งบแสดงฐานะการเงนิ      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน  6,295,792.77  6,327,778.67  5,625,793.32 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน (ลดลง)                     -                      -                        - 

กาํไรสะสมเพิ่มข้ึน 6,295,792.77  6,327,778.67  5,625,793.32 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัเพิ่มข้ึน 6,295,792.77  6,327,778.67  5,625,793.32 
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ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในงวดท่ีเร่ิมใชก้ารตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม        

พ.ศ. 2559 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ อยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในงวดท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัดงักล่าว 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ยกเวน้การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติั ดงัน้ี 

เงนิตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนกาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนเดิม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

ภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษี     

เงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วนของผู ้

ถือหุน้ใหรั้บรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํงวดท่ีตอ้งเสียภาษี 

โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี

เก่ียวกบัรายการในงวดก่อน ๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีและและมูลค่าฐานภาษี  

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถกูรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี 

- ผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการภาษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีในอนาคตอนัใกล ้

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษี

ท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์

ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัฯ เช่ือวา่ไดต้ั้งภาษีเงินได้

คา้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทาง

กฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะ

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัฯ เปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บั

ความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ี

เกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ

นาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงาน

จดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจ

จะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินใน

เวลาเดียวกนั  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวน

เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง  

4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัฯ  และบริษทัฯ โดยการเป็นผูถื้อ

หุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึนโดยใชร้าคา

ตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ   

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัฯ  มีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือเป็นกิจการท่ีบริษทัฯ 

ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบักลุ่มบริษทัฯ  มีดงัน้ี 

4.1 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 

กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  ประเทศ  ลกัษณะความสัมพนัธ์  สถานะบริษัท 

บริษัทย่อย:       

 บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั  ไทย  ถือหุน้  ดาํเนินธุรกิจ 

 บริษทั ผล พาลลาเดียม จาํกดั  ไทย  ถือหุน้  ดาํเนินธุรกิจ 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั:       

 บริษทั แอเจิลแอล็ไลแอนซ์ จาํกดั  สิงคโปร์  กรรมการถือหุน้  ดาํเนินธุรกิจ 

 บริษทั แอเจิลเซฟต้ี อีควปิเมน้ท ์  จีน  กรรมการถือหุน้ทางออ้ม  ดาํเนินธุรกิจ 

  (เซ่ียงไฮ)้ คอร์ปอเรชัน่จาํกดั       
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กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  ประเทศ  ลกัษณะความสัมพนัธ์  สถานะบริษัท 

 บริษทั เอน็ แอนด ์พี โฮลด้ิง จาํกดั  ไทย  ถือหุน้  ปัจจุบนัไม่ไดป้ระกอบกิจการ 

 บริษทั พีดีเอฟซพัพลาย จาํกดั  ไทย  กรรมการและผูบ้ริหารร่วม  ดาํเนินธุรกิจ 

 บริษทั กสัมีเดีย จาํกดั  ไทย  กรรมการและผูบ้ริหารร่วม  ดาํเนินธุรกิจ 

 บริษทั วลิสิริ อินเตอร์เทรด จาํกดั  ไทย  กรรมการถือหุน้ทางตรง  ดาํเนินธุรกิจ 

4.2 ยอดคงเหลือระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2556  2555  2556  2555 

ลูกหนีอ้ืน่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ        

บริษทัยอ่ย        

   บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  146,528.09  169,903.49 

   บริษทั ผล พาลลาเดียม จาํกดั -  -  7,200.00  - 

   รวม -  -  153,778.09  169,903.49 

   หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (126,278.09)  (126,278.09) 

รวมลูกหนีอ้ืน่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -    27,450.00  43,625.40 

        

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ        

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 -  -  -  - 

 

เจ้าหนีอ้ืน่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         

บริษทัยอ่ย        

      บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  2,568.00  - 

รวมเจ้าหนีอ้ืน่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั -  -  2,568.00  - 
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ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหว

ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: บาท 

  ณ วนัที ่     ณ วนัที ่  

  1 มกราคม  รายการเคลือ่นไหวระหว่างงวด  31 มนีาคม 

 พ.ศ. 2556  เพิม่ขึน้  ลดลง  พ.ศ. 2556 

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 -  -  -  - 

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

ซ่ึงจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยกาํหนดอตัราดอกเบ้ียในอตัรา MLR ของธนาคารกสิกรไทย + 3 ต่อปี (ปี 2555:     

ร้อยละ 10.13 - 10.25)  

บริษทัย่อยดงักล่าวไดผ้ิดนัดชาํระค่าดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ดอกเบ้ียรับส่วนท่ีรับรู้ไวเ้ป็นดอกเบ้ียคา้งรับ

จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 จาํนวนเงิน 0.13 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินตน้และดอกเบ้ีย

คา้งรับดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน และไดห้ยดุรับรู้รายไดค้่าดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 

4.3 รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 

และ พ.ศ. 2555  มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 2556  2555  2556  2555  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทย่อย         

บริษทั พีดีเจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั       

  ซ้ือสินคา้ -  -  -  1,050,000.00  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

  ซ้ือสินทรัพยถ์าวร -  -  10,500.00  -  ราคาตลาด 

  ขายสินคา้ -  -  -  315,000.00  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

  ดอกเบ้ียรับ -  -  - 

 

127,149.32 

 

อตัรา MLR ของธนาคาร

กสิกรไทย + 3 ต่อปี (ปี 

2555:ร้อยละ 10.13-10.25) 

  รายไดค้่าเช่าอาคาร -  -  -  15,000.00  ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
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4.4 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบดว้ย 

 

  หน่วย: บาท 

    งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    2556   2555 

ผลประโยชน์ระยะสั้น   5,766,183.02  6,656,212.85 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน   261,160.76  208,834.44 

รวมค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหารสําคญั 6,027,343.78  6,865,047.29 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 

5.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

ลูกหนีก้ารค้า        

ลกูหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 123,318,680.65  124,208,561.35  119,402,861.15  120,327,169.10 

  หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,624,560.52)  (6,427,849.26)  (1,777,595.52)  (2,580,884.26) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 117,694,120.13  117,780,712.09  117,625,265.63  117,746,284.84 

ลูกหนีอ้ืน่        

   ลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  153,728.09  169,903.49 

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้กิจการอ่ืน 2,638,464.08  2,552,530.01  2,638,464.08  2,552,530.01 

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,525,042.45  1,972,580.61  2,525,042.45  1,968,475.65 

   ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,057,557.31  1,256,798.92  2,057,557.31  1,253,733.44 

   ภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 280,320.96  1,042,373.35  98,305.12  - 

   เงินประกนัอากรนาํเขา้ 717,638.54  717,638.54  717,638.54  717,638.54 

   ภาษีอากรขาเขา้รอเรียกคืน 6,433,087.27  1,153,998.99  6,433,087.27  1,153,998.99 

   มูลค่างานสาํเร็จท่ียงัไม่เรียกเกบ็ 445,201.19  695,928.03  -  - 

   อ่ืน ๆ 775,941.58  485,821.34  775,141.58  481,645.94 

รวมลูกหนีอ้ืน่ 15,873,253.38  9,877,669.79  15,398,964.44  8,297,926.06 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  (208,000.00)  (126,278.09)  (126,278.09) 

ลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 15,873,253.38  9,669,669.79  15,272,686.35  8,171,647.97 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 133,567,373.51  127,450,381.88  132,897,951.98  125,917,932.81 
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5.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัฯ มียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตาม

จาํนวนวนัท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

ลูกหนีก้ารค้าอืน่        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 78,915,584.62  81,343,075.62  78,846,730.12  81,308,648.37 

เกินกาํหนดชาํระ        

1-60 วนั 35,283,693.19  32,758,319.34  35,283,693.19  32,758,319.34 

61-120 วนั 883,595.53  1,968,881.10  883,595.53  1,968,881.10 

121-180 วนั 1,956,384.80  313,717.11  1,956,384.80  313,717.11 

เกิน 180 วนัข้ึนไป 6,279,422.51  7,824,568.18  2,432,457.51  3,977,603.18 

รวมลูกหนีก้ารค้าอืน่ 123,318,680.65  124,208,561.35  119,402,861.15  120,327,169.10 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,624,560.52)  (6,427,849.26)  (1,777,595.52)  (2,580,884.26) 

ลูกหนีก้ารค้าอืน่ - สุทธิ 117,694,120.13  117,780,712.09  117,625,265.63  117,746,284.84 
        

6. สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555  2556  2555 

สินคา้สาํเร็จรูป 166,764,643.74  183,358,925.83  167,350,663.99  183,944,946.08 

สินคา้ระหวา่งทาง 22,277,784.11  18,672,565.31  22,277,784.11  18,672,565.31 

สินคา้ฝากขาย 724,077.66  809,828.62  724,077.66  809,828.62 

งานระหวา่งทาํ 699,618.81  699,618.81  -  - 

วตัถุดิบ 357,886.12  357,886.12  -  - 

รวม 190,824,010.44  203,898,824.69  190,352,525.76  203,427,340.01 

หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่า (8,281,948.06)  (8,281,948.06)  (7,708,482.36)  (7,708,482.36) 

สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 182,542,062.38  195,616,876.63  182,644,043.40  195,718,857.65 
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7. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556 

 สัดส่วนการ

ลงทุนร้อยละ 

 

จํานวนเงนิ 

 

ค่าเผือ่การด้อยค่า 

  

สุทธิ 

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 76.67  11,500,000.00  (11,500,000.00)                   - 

บริษทั ผล พาลลาเดียม จาํกดั 99.99       999,970.00                   -       999,970.00 

รวม   12,499,970.00  (11,500,000.00)  999,970.00 

        

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

 สัดส่วนการ

ลงทุนร้อยละ 

 

จํานวนเงนิ 

 

ค่าเผือ่การด้อยค่า 

  

สุทธิ 

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 76.67  11,500,000.00  (11,500,000.00)                   - 

รวม   11,500,000.00  (11,500,000.00)                   - 

        

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 12/2555 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ไดมี้มติอนุมติัใหด้าํเนินการจดทะเบียน

จดัตั้งบริษทั ผล พาลลาเดียม จาํกดั เป็นบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบธุรกิจในการรับประมูลงานกบัหน่วยงานราชการ เพ่ือความ

คล่องตวัในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ยจาํนวนทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท (100,000 หุน้ ๆ ละ 10 บาท) ซ่ึงไดจ้ดทะเบียน

จดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยบริษทัฯ เขา้ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ราคาเงินลงทุน

หุน้ละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 0.99 ลา้นบาท 

8. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

    หน่วย: บาท 

    สัดส่วนการ

ลงทุนร้อยละ 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

     2556  2555 

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 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556  

สรุปไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บาท 

       

งบการเงนิรวมและ      

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556 9,133,302.34 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด                            (117,783.13) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556 9,015,519.21 

บริษทัฯ ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนทั้งหมด 4 แห่งดงัน้ี 

 หน่วย: ล้านบาท     

 ราคาตาม

บัญชี 

 ราคา

ประเมนิ 

 

ผู้ประเมนิอสิระ  

วนัทีร่ายงานการ

ประเมนิทรัพย์สิน 

แห่งท่ี 1 3.47  5.20  บริษทั ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด ์เอเจนซ่ี จาํกดั  11 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

แห่งท่ี 2 2.83  5.00  บริษทั เพช็รสยามแอพไพรซลั จาํกดั  6 มีนาคม พ.ศ. 2555 

แห่งท่ี 3 2.26  6.96  บริษทั ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด ์เอเจนซ่ี จาํกดั  20 มีนาคม พ.ศ. 2555 

แห่งท่ี 4 0.46  5.00  บริษทั ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด ์เอเจนซ่ี จาํกดั  22 มีนาคม พ.ศ. 2555 

 9.02       

ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแห่งท่ี 4 จาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท ไดมี้การพิจารณารวมสิทธิการเช่าตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 12 ซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 2.77 ลา้นบาท 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 0.12 ลา้นบาท 

ราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีหักค่าเส่ือมราคาครบแลว้และยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 

และ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 0.54 ลา้นบาท 

บริษทัฯ ไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ วนัท่ี     

31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จาํนวน 8.17 ลา้นบาท และ 8.66 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น 

และวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 2 แห่ง 
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11. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

      หน่วย:บาท 

      งบการเงนิรวม 

  งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556     138,721,569.59  137,208,911.28 

ซ้ือเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด     1,388,981.97  1,388,981.97 

รับโอนจากสินคา้คงเหลือ 10,648.03  10,648.03 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจาํหน่าย (17,227.74)  (7,466.26) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด     (2,676,891.56)  (2,781,147.04) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชีณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556     137,427,080.29  135,819,927.98 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของงบการเงินรวมจาํนวนเงิน 2.68 ลา้นบาท และ 3.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั และรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ของงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 2.78 ลา้นบาท และ 3.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2555 จาํนวน 97.09 ลา้นบาท และ 97.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงิน

กูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

ราคาทุนของสินทรัพยถ์าวรท่ีหกัค่าเส่ือมราคาครบแลว้และยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2555 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 22.17  ลา้นบาท และ 17.08  ลา้นบาท ตามลาํดบั 

12. สิทธิการเช่า - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของสิทธิการเช่าสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บาท 

        

งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556 2,825,600.68 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด     (55,557.24) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556 2,770,043.44 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวนเงิน 0.06 ลา้นบาท 

สิทธิการเช่าของบริษทัฯ ประกอบดว้ยสัญญา 2 ฉบบั ดงัน้ี 

- เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2538 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่าอาคารกบับริษทัแห่งหน่ึงโดยชาํระค่าสิทธิการเช่าเป็นจาํนวนเงิน 

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

บาท 
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- เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2547 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญารับโอนสิทธิการเช่าอาคารจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็น

จาํนวนเงิน 2,800,000 บาท มีกาํหนดระยะเวลาการเช่าคงเหลือ 21 ปี 2 เดือน และตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปีตลอดอายสุัญญาเช่า  ปี

ละ 12,000 บาท ถึง 24,000 บาท 

13. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

     หน่วย: บาท 

        

  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2556   2,120,890.89 

ซ้ือเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด  623,250.00 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (322,105.95) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2556   2,422,034.94 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จมีจาํนวนเงิน 0.32 ลา้นบาท และ 0.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีหักค่าเส่ือมราคาครบแลว้และยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 4.11 ลา้นบาท และ 2.87  ลา้นบาท ตามลาํดบั 

14. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

    งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    2556  2555 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร -  2,711,616.01 

เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน 12,000,000.00  - 

เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปทรัสตรี์ซีท 11,261,398.17  18,466,336.54 

รวม 23,261,398.17  21,177,952.55 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 อตัราดอกเบ้ียของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะ

สั้นจากสถาบนัการเงินมีดงัต่อไปน้ี 

 
อตัราดอกเบีย้ต่อปี 

 
2556  2555 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

(ไตรมาส 1 ปี 2556 และ 2555 กบัธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศ  3 แห่งและ 4 แห่ง ตามลาํดบั) 

ร้อยละ MOR ถึง 

MOR+0.5 

(ร้อยละ 7.38 ถึง 7.88) 

 ร้อยละ MOR ถึง MOR+0.5 

(ร้อยละ 7.38 ถึง 8) 
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อตัราดอกเบีย้ต่อปี 

 
2556  2555 

เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

(ไตรมาส 1 ปี 2556 และ 2555 กบัธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศ 1 แห่ง) 

ร้อยละ MLR-1.50 

(ร้อยละ 5.50) 

 ร้อยละ MLR-1.25 

(ร้อยละ 5.78 ถึง 5.88) 

เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปทรัสตรี์ซีท 

(ไตรมาส 1 ปี 2556 และ 2555 กบัธนาคารพาณิชยใ์น

ประเทศ 3 แห่ง) 

อตัราตามประกาศของ

ธนาคารแห่งหน่ึง ถึง 

MLR-1 

(ร้อยละ 4.65 ถึง 6.00)  

อตัราตามประกาศของ

ธนาคารแห่งหน่ึง ถึง MLR-1 

(ร้อยละ 3.34 ถึง 6.25) 

บริษทัฯ ไดน้าํที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน

ดงักล่าว  

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

    หน่วย: บาท 

    งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    2556  2555   2556  2555 

เจ้าหนีก้ารค้า        

   เจา้หน้ีการคา้อ่ืน        

-  ในประเทศ 26,750,121.70  20,678,357.93  25,368,713.20  19,288,667.43 

-  ต่างประเทศ 65,113,505.92  77,385,537.30  62,862,292.85  75,032,655.90 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 91,863,627.62  98,063,895.23  88,231,006.05  94,321,323.33 

เจ้าหนีอ้ืน่        

ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 1,413,491.98  1,824,340.48  1,411,172.23  1,824,340.48 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 2,410,999.31  3,353,512.67  2,360,999.31  3,353,512.67 

โบนสัคา้งจ่าย 3,348,701.25  11,796,898.75  3,348,701.25  11,796,898.75 

ค่าตอบแทนและบาํเหน็จกรรมการ 4,060,000.00  3,100,000.00  4,060,000.00  3,100,000.00 

เงินค่าสินคา้รับล่วงหนา้ 1,714,090.76  622,155.30  1,714,090.76  622,155.30 

ค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้คา้งจ่าย 2,001,382.27  1,122,981.73  2,001,382.27  1,122,981.73 

ค่าปรับสินคา้ล่าชา้ 848,191.00  848,191.00  848,191.00  848,191.00 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,287,893.52  4,362,166.14  4,092,005.52  4,172,814.24 

อ่ืน ๆ 231,609.00  231,722.72  104,881.00  100,234.00 

รวมเจ้าหนีอ้ืน่ 20,316,359.09  27,261,968.79  19,941,423.34  26,941,128.17 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 112,179,986.71  125,325,864.02  108,172,429.39  121,262,451.50 
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16. หนีสิ้นระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

      หน่วย: บาท 

   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

      2556  2555 

หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงินคงเหลือ  1,641,666.06  2,154,762.63 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (37,072.99)  (59,445.25) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน  1,604,593.07  2,095,317.38 

หกั ส่วนของหน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช่า     

 การเงินท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  (1,352,164.75)  (1,564,836.12) 

สุทธิ  252,428.32  530,481.26 

17. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

      หน่วย: บาท 

      งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2556  2555 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม   43,409,250.27   39,020,475.92 

เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด   -  30,000,000.00 

จ่ายชาํระคืนในระหวา่งงวด   (7,539,285.76)  (25,611,225.65) 

หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี   (15,369,964.51)  (21,409,250.27) 

สุทธิ   20,500,000.00  22,000,000.00 

บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างของบริษทัฯ ไปจดจาํนองเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าว   
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18. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 

และ พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี 

    หน่วย: บาท 

    งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    2556  2555   2556  2555 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์        

ณ วนัที ่1 มกราคม 17,751,613.51  14,160,134.43  17,751,613.51  14,046,578.92 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ -  -  -  - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 643,359.23  1,045,302.67  643,359.23  1,045,302.67 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์        

ณ วนัที ่31 มนีาคม 18,394,972.74  15,205,437.10  18,394,972.74  15,091,881.59 

19. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบดว้ย 

 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,295,792.77  6,327,778.67 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี                          -                           - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 6,295,792.77  6,327,778.67 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดมีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่1  

มกราคม พ.ศ. 2556 

 กาํไร  

(ขาดทุน) 

 ณ วนัที ่31  

มนีาคม พ.ศ. 2556 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี      

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 516,176.85  (160,657.75)  355,519.10 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ 1,541,696.47                     -  1,541,696.47 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 719,582.65                     -  719,582.65 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 3,550,322.70              128,671.85  3,678,994.55 

รวม 6,327,778.67  (31,985.90)  6,295,792.77 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่1  

มกราคม พ.ศ. 2555 

 กาํไร  

(ขาดทุน) 

 ณ วนัที ่31  

มนีาคม พ.ศ. 2555 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี      

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 651,369.81  (78,550.71)  572,819.10 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ 1,445,525.08               40,409.73  1,485,934.81 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 719,582.65                     -  719,582.65 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 2,809,315.78              209,060.53  3,018,376.31 

รวม 5,625,793.32              170,919.55  5,796,712.87 

20. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน    

สาํหรับงวดปัจจุบนั               4,062,856.87                4,517,512.02 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว                  31,985.90                (170,919.55) 

รวม               4,094,842.77              4,346,592.47 

การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 14 

ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ใหป้รับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ เป็นอตัราร้อยละ 23 ของกาํไรสุทธิ

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 และอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับสองรอบ

ระยะเวลาบญัชีถดัมาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป  

21. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นสาํรองตามกฎหมาย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่า     

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ทุนสาํรองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไปจ่ายปันผลไดท้ั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุน

สาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 
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22. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานบริษทัฯ ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญตัิกองทุนสํารอง   

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเขา้กองทุนดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่า ๆ กนั

ในอตัราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนพนกังาน และจ่ายให้แก่พนกังานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ

กลุ่มบริษทัฯ ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ้่ายเงินสมทบกองทุน

เป็นจาํนวนเงิน 0.56 ลา้นบาท (ปี 2555: 0.65 ลา้นบาท) 

23. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ได้นําเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจัดการและ

โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน และสินทรัพยต์ามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถปันส่วน

ให้กบัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รายไดอ่ื้น ค่าใชจ่้ายใน

การขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และตน้ทุนทางการเงิน  

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัฯ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

 ธุรกจิซ้ือมาขายไปอุปกรณ์

เพือ่ความปลอดภัยและ

อุปกรณ์นิรภัย 

 

ธุรกจิเกีย่วกบัระบบ

บาํบดันํา้ 

  

ตัดรายการระหว่าง 

ส่วนงาน 

 

งบการเงนิรวม   
  

 

 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 184,481  187,375  9,133  7,141  -  -  193,614  194,516 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน -  -  -  1,365  -  (1,365)  -  - 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ (130,759)  (131,072)  (7,985)  (7,987)  -  437  (138,744)  (138,622) 

กาํไรขั้นต้นตามส่วนงาน 53,722  56,303  1,148  519  -  928  54,870  55,894 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:               

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ            2,923  194 

รายไดอ่ื้น             622  1,426 

ค่าใชจ่้ายในการขาย             (18,004)  (18,462) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (19,720)  (20,788) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (837)  (1,117) 

ภาษีเงินได ้             (4,095)  (4,347) 

กาํไรสําหรับงวด             15,759  12,800 

ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ไม่มีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัเกณฑก์ารจาํแนกส่วนงานหรือมาตรการเก่ียวกบักาํไร

หรือขาดทุนตามส่วนงาน
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24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้า 

ภาระผกูพันเก่ียวกับสัญญาดาํเนินงาน 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารสาํนกังาน โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 บริษทัฯ มี

ภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดงักล่าวดงัน้ี 

จ่ายชําระ  หน่วย: บาท 

ภายใน 1 ปี  432,000.00 

1 ปี ถึง 3 ปี  648,000.00 

ภาระผกูพันและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้กับสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

    หน่วย: ล้านบาท 

    วงเงนิ   เบิกใช้   ยงัไม่ได้ใช้ 

1) แอลซีและทีอาร์ 188.00  (15.87)  172.13 

2) ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 65.00  (12.00)  53.00 

3) หนงัสือคํ้าประกนั 30.70  (5.15)  25.55 

4) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 46.50  -  46.50 

5) ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 220.00  (8.65)  211.35 

6) ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐวงเงิน 1.15 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ

โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 มีการเบิกใชไ้ป 0.88 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 

บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ คํ้าประกนัภาระผกูพนัของธนาคารดงักล่าว 

25. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 และรายงานการประชุมสามญั   

ผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2556 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับปี พ.ศ. 2555 งวดสุดทา้ยในวนัท่ี            

23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวนหุ้น 135 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวน 

17.55 ลา้นบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 32.40 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 72.43 ของกาํไรสุทธิประจาํปี พ.ศ. 2555 

26. การอนุมัตงิบการเงนิ 

กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 


