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3บริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2551 และเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนใน  

ตลาดหลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 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 ประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไปผลิตภณัฑ์เพ่ือความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ผลิตภณัฑเ์พ่ือการควบคุม สภาพแวดลอ้ม และผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้า 

1.4 บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 4 แห่ง ดงัน้ี 

1.4.1 บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้ า โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วน

ร้อยละ 76.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยดงักล่าว ปัจจุบนับริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบั

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

1.4.2 บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2556 เพ่ือ

ประกอบธุรกิจในการรับประมูลงานกบัหน่วยงานราชการ โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน

จดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

1.4.3 บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชยข์องประเทศกัมพูชาเม่ือ     

วนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2556 ประกอบธุรกิจในการจาํหน่ายอุปกรณ์และระบบบาํบดันํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค และ

สัมปทานนํ้าประปาเพ่ือชุมชนในประเทศกมัพชูา โดยบริษทัฯ ลงทุนในบริษทัยอ่ยในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุน

จดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

1.4.4 บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 เพ่ือ

ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาในรูปแบบสัมปทานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยบริษทัฯ 

ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

1.5 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือ ตระกลูหวงัธาํรงและจารุตั้งตรง 
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2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เร่ือง         

งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี ฯ (“สภาวิชาชีพ

บญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล

ดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบั

ภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

นอกจากท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีและงบการเงินระหว่างกาล รายการอ่ืน ๆ ในงบการเงิน  

ระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 โดยเนน้

การให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ี

ได้รายงานไปแลว้ ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กับงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม        

พ.ศ. 2556 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้การประมาณและ          

ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน 

รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่

อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการ

กาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณ

การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด

นั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาลรวม 

งบการเงินระหวา่งกาลรวมประกอบดว้ยงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทัฯ”) 

และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

ในระหวา่งไตรมาส 1 ปี 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 1 แห่ง คือ บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั โดยบริษทัฯ ไดเ้ขา้

ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว งบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 จึงไดร้วมงบการเงินของบริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั เพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
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มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

ก. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 

ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และในระหว่างงวดปัจจุบนั          

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อ            

งบการเงิน 

ข. มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมผีลบังคบัในอนาคต 

กลุ่มบริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคตไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบ        

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ

กลุ่มบริษทัฯ 

3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯโดยการเป็นผูถื้อ

หุน้หรือมีผูถื้อหุน้ร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึนโดยใชร้าคา

ตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ   

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัฯ  มีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือเป็นกิจการท่ีบริษทัฯ 

ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบักลุ่มบริษทัฯ  มีดงัน้ี 

4.1 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 

กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  ประเทศ  ลกัษณะความสัมพนัธ์  สถานะบริษัท 

บริษัทย่อย:       

 บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั  ไทย  ถือหุน้  อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

 บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั  ไทย  ถือหุน้  ดาํเนินธุรกิจ 

 บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั  กมัพชูา  ถือหุน้  ดาํเนินธุรกิจ 

 บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั  ไทย  ถือหุน้  ดาํเนินธุรกิจ 
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4.2 ยอดคงเหลือระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ        

ลูกหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั        

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั -  -  7,715,388.01  2,520,844.52 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั -  -  1,347,657.12  3,938,956.39 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั -  -  9,063,045.13  6,459,800.91 

        

ลูกหนีอ้ืน่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ        

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  126,278.09  126,278.09 

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

รวมลูกหนีอ้ืน่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  -  - 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  9,063,045.13  6,459,800.91  
 

        

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ        

บริษัท พดี ีเจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จํากดั        

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

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

สุทธิ -  -  -  - 
  

 
 

    

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั        

นายมีชยั เลิศจตุรภทัร 388,866.74  -  -  - 
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4.3 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหว

ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: บาท 

  ณ วนัที ่    ณ วนัที ่ 

  1 มกราคม  รายการเคลือ่นไหวระหว่างงวด  30 มถุินายน 

 พ.ศ. 2557  เพิม่ขึน้  ลดลง  พ.ศ. 2557 

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 ในรูปตัว๋สัญญาใช้

เงิน ซ่ึงจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยกาํหนดอตัราดอกเบ้ียในอตัรา MLR ของธนาคารกสิกรไทย บวกเพ่ิมร้อยละ 

3 ต่อปี (ร้อยละ 10.13 - 10.25) 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดผ้ิดนดัชาํระค่าดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 บริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับ

เงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน เงินตน้จาํนวน 5 ลา้นบาท และดอกเบ้ียรับส่วนท่ีรับรู้ไวเ้ป็นดอกเบ้ีย

คา้งรับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 จาํนวนเงิน 0.25 ลา้นบาท และบริษทัฯ ไดห้ยดุรับรู้

รายไดค้่าดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 

4.4 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหว

ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: บาท 

  ณ วนัที ่    ณ วนัที ่ 

  1 มกราคม  รายการเคลือ่นไหวระหว่างงวด  30 มถุินายน 

 พ.ศ. 2557  เพิม่ขึน้  ลดลง  พ.ศ. 2557 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั        

งบการเงนิรวม        

นายมีชยั เลิศจตุรภทัร -  388,866.74  -  388,866.74 

รวมเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั -  388,866.74  -  388,866.74 

เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวขา้งตน้ เป็นเงินกูย้ืมท่ีบริษทัย่อยของบริษทัฯ คือบริษทั ผลธัญญะ   

(แคมโบเดีย) จาํกดั กูย้ืมจากกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ย คือ นายมีชยั เลิศจตุรภทัร ซ่ึงไม่ไดจ้ดัทาํเป็นสัญญาและไม่มี

การคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั 
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4.5 รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.

2557 และ พ.ศ. 2556 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 2557  2556  2557  2556  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทย่อย         

บริษัท ผล พาลาเดยีม จํากดั         

ขายสินคา้ -  -  8,135,276.00  - 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

ร้อยละ 5 - 15 

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จํากดั       

ขายสินคา้ - 

 

- 

 

89,549.75 

 

- 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

ร้อยละ 5 - 15 

รับคืนสินคา้ - 

 

- 

 

(184,036.59) 

 

- 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

ร้อยละ 5 - 15 

4.6 รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.

2557 และ พ.ศ. 2556 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 2557  2556  2557  2556  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทย่อย         

บริษัท พดี ีเจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จํากดั       

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร -  -  -  10,500.00  ราคาตลาด 

บริษัท ผล พาลาเดยีม จํากดั         

ขายสินคา้ -  -  13,207,465.59  - 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

ร้อยละ 5 - 15 

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จํากดั       

ขายสินคา้ - 

 

- 

 

252,223.69 

 

- 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

ร้อยละ 5 - 15 

รับคืนสินคา้ - 

 

- 

 

(184,036.59) 

 

- 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

ร้อยละ 5 - 15 
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4.7 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดสามดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ประกอบดว้ย 

  

หน่วย: บาท 

    งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    2557   2556 

ผลประโยชน์ระยะสั้น   5,137,020.19  5,527,211.05 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน   141,452.01  (33,346.95) 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 5,278,472.20  5,493,864.10 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดหกดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ประกอบดว้ย 

  

หน่วย: บาท 

    งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    2557   2556 

ผลประโยชน์ระยะสั้น   10,970,553.60  11,293,394.07 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน   250,541.05  227,813.81 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 11,221,094.65  11,521,207.88 

4.8 ภาระการคํ้าประกนัใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 บริษทัฯ มีภาระการคํ้าประกนัสินเช่ือประเภทหนงัสือคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน 1 

แห่งสาํหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั โดยเป็นการใชว้งเงินสินเช่ือร่วมกนัภายใตว้งเงิน 20 ลา้นบาท และ

มีการใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 3.04 ลา้นบาท 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556  2557  2556 

เงินสดในมือ 2,990,329.96     1,770,205.80   2,732,254.69        559,391.44  

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 13,458,530.14    14,612,446.97   1,946,477.11  11,691,493.30   

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 7,180,674.82   29,739,924.77   7,125,467.25  29,659,767.39  

รวม 23,629,534.92    46,122,577.54   11,804,199.05  41,910,652.13 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 

6.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

ลูกหนีก้ารค้า        

ลกูหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 122,721,618.90  108,654,511.39   109,940,306.68   103,565,576.00  

ลกูหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  9,063,045.13  6,459,800.91  

รวมลูกหนีก้ารค้า 122,721,618.90  108,654,511.39  119,003,351.81  110,025,376.91 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (6,320,267.55)  (6,320,267.55)  (2,473,302.55)  (2,473,302.55) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 116,401,351.35  102,334,243.84  116,530,049.26   107,552,074.36 

ลูกหนีอ้ืน่        

   ลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -        126,278.09  126,278.09 

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้กิจการอ่ืน     7,769,477.72  7,243,297.68      7,769,477.72  7,243,297.68 

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 883,579.03        871,708.04          863,554.03  719,335.03 

   ค่าท่ีปรึกษาจ่ายล่วงหนา้    4,700,000.00  3,600,000.00     4,700,000.00  3,600,000.00 

   ค่าจดังานแสดงสินคา้จ่ายล่วงหนา้ 489,530.00  342,850.00  489,530.00  342,850.00 

   ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้        909,906.85  579,200.63         909,906.85  579,200.63 

   ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกเกบ็ 1,233,478.62  722,915.18     1,233,093.62  722,915.18 

   ภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 283,483.36  209,637.56         182,866.52  - 

   เงินประกนัอากรนาํเขา้        614,296.75  592,409.75         614,296.75  592,409.75 

   ภาษีอากรขาเขา้รอเรียกคืน     6,878,585.48  4,215,093.48      6,878,585.48  4,215,093.48 

   อ่ืน ๆ 1,572,274.12  1,027,316.96     1,411,299.31  1,025,309.82 

รวมลูกหนีอ้ืน่ 25,334,611.93  19,404,429.28  25,178,888.37  19,166,689.66 

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

ลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 25,334,611.93  19,404,429.28    25,052,610.28  19,040,411.57 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 141,735,963.28  121,738,673.12  141,582,659.54  126,592,485.93 
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6.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัฯ มียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตาม

จาํนวนวนัท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

ลูกหนีก้ารค้ากจิการอืน่        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 76,287,701.01   63,953,457.95    70,874,163.49  63,728,080.43 

เกินกาํหนดชาํระ        

1-60 วนั 35,346,459.73   37,343,496.21   32,563,784.83  36,330,113.34 

61-120 วนั 4,671,306.88         865,776.96       3,933,172.08  862,566.96 

121-180 วนั 95,883.73           46,943.90            95,883.73  46,943.90 

เกิน 180 วนัข้ึนไป 6,320,267.55      6,444,836.37   2,473,302.55  2,597,871.37 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการอืน่ 122,721,618.90  108,654,511.39  109,940,306.68   103,565,576.00  

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (6,320,267.55)  (6,320,267.55)  (2,473,302.55)  (2,473,302.55) 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการอืน่ - สุทธิ 116,401,351.35  102,334,243.84  107,467,004.13  101,092,273.45  

ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -  -      7,803,873.42      4,520,563.22  

เกินกาํหนดชาํระ        

1- 60 วนั -  -             6,983.79      59,019.06  

61-120 วนั -  -           87,836.93     1,880,218.63  

121-180 วนั -  -      1,164,350.99   - 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  -   -      9,063,045.13      6,459,800.91  

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 116,401,351.35  102,334,243.84  116,530,049.26   107,552,074.36 
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7. สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

สินคา้สาํเร็จรูป 176,894,629.13  177,338,599.80  174,146,727.06  174,591,746.08  

สินคา้ระหวา่งทาง 30,989,808.61    19,967,635.93     30,989,808.61  19,967,635.93  

สินคา้ฝากขาย 26,877.15           97,115.52            26,877.15   97,115.52  

งานระหวา่งทาํ 219,013.33             1,240.00          219,013.33   1,240.00  

วตัถุดิบ -  36,389.07  -  - 

รวม 208,130,328.22  197,440,980.32  205,382,426.15   194,657,737.53  

หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่า (8,768,602.71)  (8,139,410.18)  (8,768,602.71)  (8,139,410.18) 

สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 199,361,725.51  189,301,570.14  196,613,823.44   186,518,327.35 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่การลดมูลค่าสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บาท 

      

งบการเงนิรวมและ       

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 8,139,410.18 

ตั้งเพิ่มระหวา่งงวด                    1,933,918.03 

โอนกลบั                 (1,304,725.50) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557 8,768,602.71 

8. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2557 

 สัดส่วนการ

ลงทุนร้อยละ 

 

จาํนวนเงนิ 

 

ค่าเผือ่การด้อยค่า 

  

สุทธิ 

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

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

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั 70.00       6,770,685.00   -       6,770,685.00  

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั 99.99  9,999,970.00  -  9,999,970.00 

รวม     29,270,625.00  (11,500,000.00)  17,770,625.00 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 สัดส่วนการ

ลงทุนร้อยละ 

 

จาํนวนเงนิ 

 

ค่าเผือ่การด้อยค่า 

  

สุทธิ 

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

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

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั 70.00  3,174,000.00  -  3,174,000.00 

รวม   15,673,970.00  (11,500,000.00)  4,173,970.00 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ไดมี้มติอนุมติัใหด้าํเนินการจด

ทะเบียนจดัตั้งบริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาในรูปแบบสัมปทานทั้ง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดว้ยจาํนวนทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท (1,000,000 หุน้ ๆ ละ 10 บาท) ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบั

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยบริษทัฯ เขา้ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนใน

บริษทัยอ่ยดงักล่าว ในราคาเงินลงทุนหุน้ละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 9.99 ลา้นบาท 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2556 เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ 

ดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยท่ีประเทศกมัพูชา คือ บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจในการ

จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบบาํบดันํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค และสัมปทานนํ้าประปาเพ่ือชุมชนในประเทศกมัพชูา โดยบริษทัฯ จะ

เขา้ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 70 (มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 6.77 ลา้นบาท) จากทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 1.2 พนัลา้นเรียล (คาํนวณ

เป็นเงินบาทประมาณ 9.50 ลา้นบาทหรือประมาณ 0.3 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ) บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบั

กระทรวงพาณิชยข์องประเทศกมัพชูาแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2556 และไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เตม็จาํนวน ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุ้นแลว้บางส่วนเป็นจาํนวนเงิน 0.10 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ (คาํนวณเป็นเงินบาท

ประมาณ 3.17 ลา้นบาท) ต่อมาในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือ

จนครบทั้งจาํนวนแลว้ 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2556 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และคร้ังท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 11 

กนัยายน พ.ศ. 2556 ไดมี้มติอนุมติัให้ดาํเนินการชาํระบญัชีเลิกกิจการบริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย

ของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัย่อยดังกล่าว มีผลขาดทุนเกินทุนเป็นจาํนวนมาก และไม่ประสงค์ดาํเนินธุรกิจต่อ โดยได้

ดาํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี ซ่ึง

ผลของการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มบริษทัฯ 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 12/2555 เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ไดมี้มติอนุมติัใหด้าํเนินการ    

จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั เป็นบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบธุรกิจในการรับประมูลงานกบัหน่วยงานราชการ   

เพ่ือความคล่องตวัในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ดว้ยจาํนวนทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท (100,000 หุน้ ๆ ละ 10 บาท) ซ่ึงได้

จดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยบริษทัฯ เขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

ราคาเงินลงทุนหุน้ละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 0.99 ลา้นบาท 
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9. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

    หน่วย: บาท 

    สัดส่วนการ

ลงทุนร้อยละ 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

     2557  2556 

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                      -                     - 

10. เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน เป็นเงินใหกู้ย้มืในรูปสัญญาเงินกูเ้พ่ือเป็นสวสัดิการของพนกังาน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ

10 ต่อปี 

11. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สรุปได้

ดงัน้ี 

    หน่วย: บาท 

       

งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 8,655,626.39 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด                   (236,874.93) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557              8,418,751.46 

บริษทัฯ ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนทั้งหมด 4 แห่งดงัน้ี 

 หน่วย: ล้านบาท     

 ราคาตาม

บัญชี 

 ราคา

ประเมนิ 

 

ผู้ประเมนิอสิระ  

วนัทีร่ายงานการประเมนิ

ทรัพย์สิน 

แห่งท่ี 1 3.28  5.20  บริษทั ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด ์เอเจนซ่ี จาํกดั  11 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

แห่งท่ี 2 2.66  5.00  บริษทั เพช็รสยามแอพไพรซลั จาํกดั  6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 

แห่งท่ี 3 2.09  6.96  บริษทั ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด ์เอเจนซ่ี จาํกดั  20 มีนาคม พ.ศ. 2555 

แห่งท่ี 4 0.39  5.00  บริษทั ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด ์เอเจนซ่ี จาํกดั  22 มีนาคม พ.ศ. 2555 

 8.42       
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ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแห่งท่ี 4 จาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท ไดมี้การพิจารณารวมสิทธิการเช่าตามหมาย

เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 ซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 2.49 ลา้นบาท 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 0.24 ลา้นบาท 

ราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีหักค่าเส่ือมราคาครบแลว้และยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 0.54 ลา้นบาท 

บริษทัฯ ไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จาํนวน 8.03 ลา้นบาท และ 8.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และ

วงเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 2 แห่ง 

12. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

      หน่วย: บาท 

      งบการเงนิรวม 

  งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557     134,390,453.47  133,882,913.96 

ซ้ือเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด     1,868,039.31            1,199,532.65  

รับโอนจากสินคา้คงเหลือ 587,354.04  587,354.04 

โอนจดัประเภทเป็นสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด-มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

    ณ วนัท่ีโอน (248,941.26)  (248,941.26) 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจาํหน่าย (2,941.09)  (2,941.09) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด     (5,218,791.28)  (5,294,494.09) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   (20,993.03)  - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557     131,354,180.16       130,123,424.21 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จของงบการเงินรวมจาํนวนเงิน 5.22 ลา้นบาท และ 5.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั และรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ของงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 5.29 ลา้นบาท และ 5.49 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2556 จาํนวน 93.81 ลา้นบาทและ 95.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น 

และวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

ราคาทุนของสินทรัพยถ์าวรท่ีหักค่าเส่ือมราคาครบแลว้และยงัคงใชง้านอยู่ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 25.79 ลา้นบาท และ 24.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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13. สิทธิการเช่า - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของสิทธิการเช่าสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บาท 

        

งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557           2,600,285.22 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด     (111,731.78) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557                  2,488,553.44 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวนเงิน 0.11 ลา้นบาท 

14. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

     หน่วย: บาท 

        

  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557   2,203,859.77 

ซ้ือเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด  95,800.00 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (452,425.29) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557                          1,847,234.48 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวนเงิน 0.45 ลา้นบาท และ 0.58 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีหกัค่าเส่ือมราคาครบแลว้และยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 5.79 ลา้นบาทและ 5.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

15. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2556  2557  2556 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,574,911.61  4,299,000.15  4,817,598.07  4,541,686.61 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี               -                -                -  - 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 

2557 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่

1 มกราคม 

พ.ศ. 2557 

 

 

กาํไร 

 ณ วนัที ่ 

30 มถุินายน 

พ.ศ. 2557 

 ณ วนัที ่

1 มกราคม 

พ.ศ. 2557 

 

 

กาํไร 

 ณ วนัที ่ 

30 มถุินายน 

พ.ศ. 2557 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี            

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 494,660.51              -  494,660.51  494,660.51              -  494,660.51 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ 1,627,882.04  125,838.51  1,753,720.55  1,627,882.04  125,838.51  1,753,720.55 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าทรัพยสิ์น             -              -              -  242,686.46              -  242,686.46 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,176,457.60  150,072.95  2,326,530.55  2,176,457.60  150,072.95  2,326,530.55 

รวม 4,299,000.15  275,911.46  4,574,911.61  4,541,686.61  275,911.46  4,817,598.07 

16. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

    งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    2557  2556 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร            2,244,126.81  6,643,919.75 

เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน          12,000,000.00   10,000,000.00 

เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปทรัสตรี์ซีท         31,360,693.47  33,883,930.15 

รวม          45,604,820.28   50,527,849.90 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 อตัราดอกเบ้ียของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีดงัต่อไปน้ี 

 
อตัราดอกเบีย้ต่อปี 

 
2557  2556 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

(ไตรมาส 2 ปี 2557 และ 2556 กบัธนาคารพาณิชย์

ในประเทศ 3 แห่ง) 

ร้อยละ MOR ถึง MOR+0.5 

(ร้อยละ 7.38 ถึง 7.88) 

 ร้อยละ MOR ถึง MOR+0.5 

(ร้อยละ 7.38 ถึง 7.88) 

เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

(ไตรมาส 2 ปี 2557 และ 2556 กบัธนาคารพาณิชย์

ในประเทศ 1 แห่ง) 

ร้อยละ MLR-1.50 

(ร้อยละ 5.25 ถึง 5.50) 

 ร้อยละ MLR-1.50 

(ร้อยละ 5.50) 

เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปทรัสตรี์ซีท 

(ไตรมาส 2 ปี 2557 และ 2556  กบัธนาคารพาณิชย์

ในประเทศ 4 แห่งและ 3 แห่ง ตามลาํดบั) 

อตัราตามประกาศของ

ธนาคารแห่งหน่ึง ถึง MLR-1 

(ร้อยละ 4.30 ถึง 5.10)  

อตัราตามประกาศของธนาคาร

แห่งหน่ึง ถึง MLR-1 

(ร้อยละ 4.65 ถึง 6.00) 
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บริษทัฯไดน้าํที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

ดงักล่าว 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

    หน่วย: บาท 

    งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    2557  2556   2557  2556 

เจ้าหนีก้ารค้า        

   เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน        

-  ในประเทศ 31,853,789.01  20,785,951.76      31,486,740.14   19,665,436.26 

-  ต่างประเทศ 65,153,407.06  58,578,369.02      62,703,398.35  56,176,790.18 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 97,007,196.07  79,364,320.78      94,190,138.49   75,842,226.44 
        

เจ้าหนีอ้ืน่        

ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 1,114,031.57  872,650.03           984,333.96   858,927.07 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 3,322,957.68  4,065,797.74        3,153,325.34   4,001,507.30 

โบนสัคา้งจ่าย 7,265,066.00  13,799,381.20       7,061,112.25  13,542,645.25 

ค่าตอบแทนและบาํเหน็จกรรมการ 1,150,000.00    4,848,800.00        1,150,000.00     4,848,800.00  

เงินค่าสินคา้รับล่วงหนา้ 3,752,478.20  4,139,216.26        2,782,466.13   4,139,216.26 

ค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้คา้งจ่าย 1,370,948.51  1,223,600.44        1,370,948.51   1,223,600.44 

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

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,744,643.64  3,396,082.66        3,342,855.48      3,135,353.31  

อ่ืนๆ 873,658.79  1,485,590.65           718,859.88   722,780.12 

รวมเจ้าหนีอ้ืน่ 23,441,975.39  34,679,309.98     21,412,092.55   33,321,020.75 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 120,449,171.46  114,043,630.76        115,602,231.04   109,163,247.19 

18. เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

      หน่วย: บาท 

      งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2557  2556 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม   22,000,000.00   43,409,250.27 

เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด   -  - 

จ่ายชาํระคืนในระหวา่งงวด         (3,000,000.00)  (21,409,250.27) 

หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี         (6,000,000.00)  (6,000,000.00) 

สุทธิ         13,000,000.00  16,000,000.00 
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บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างของบริษทัฯ ไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าว 

19. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

และ พ.ศ. 2556 มีดงัน้ี 

    หน่วย: บาท 

  โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

    งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    2557  2556   2557  2556 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์        

    ณ วันที ่1 มกราคม 11,089,786.76  17,751,613.51  10,882,287.98  17,751,613.51 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ -  -  -  - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 831,281.91  415,944.50  750,364.75  415,944.50 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์        

ณ วนัที ่30 มถุินายน 11,921,068.67  18,167,558.01  11,632,652.73  18,167,558.01 

20. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  

30 มถุินายน 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด  

30 มถุินายน 

 2557  2556  2557  2556 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน        

สาํหรับงวดปัจจุบนั 2,018,875.36  3,596,223.92  4,980,717.01  7,659,080.79 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (176,508.92)  (93,658.46)  (275,911.46)  (61,672.56) 

รวม 1,842,366.44  3,502,565.46  4,704,805.55  7,597,408.23 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัขาดทุนทางบญัชี โดยการกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงสําหรับงวด         

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดงัน้ี 

  งบการเงนิรวม 

  2557   2556 

  อตัราภาษี       อตัราภาษี     

  (ร้อยละ)   หน่วย: บาท   (ร้อยละ)   หน่วย: บาท 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้     22,202,881.58       37,414,975.22 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตามอตัราภาษี 20.00   4,440,576.32   20.00   7,482,995.04 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายตามประมวลรัษฎากร   3.05   678,003.69   0.11   42,237.18 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึนจากรายจ่ายท่ีจ่ายจริง   (0.50)   (111,380.29)   (0.29)   (108,113.92) 

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้ 

     รอการตดับญัชี   0.07 

 

14,257.91 

 

0.34 

 

126,592.97 

ผลขาดทุนในปีก่อนท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ 

     การตดับญัชี แต่นาํมาใชล้ดค่าใชจ่้ายภาษี   (0.94) 

 

(208,760.73) 

 

- 

 

- 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการกลบั 

      รายการ - 

 

                 - 

 

0.45 

 

168,386.91 

ผลกระทบจากการตดัรายการระหวา่งกนั (0.49) 

 

(107,891.35) 

 

(0.31) 

 

(114,689.95) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 21.19 

 

4,704,805.55   20.30   7,597,408.23 
  

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2557   2556 

  อตัราภาษี       อตัราภาษี     

  (ร้อยละ)   หน่วย: บาท   (ร้อยละ)   หน่วย: บาท 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้     23,659,369.30       37,483,177.37 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตามอตัราภาษี 20.00   4,731,873.86   20.00   7,496,635.47 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายตามประมวลรัษฎากร   0.36   84,311.98   0.11   40,499.77 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึนจากรายจ่ายท่ีจ่ายจริง   (0.47)   (111,380.29)   (0.29)   (108,113.92) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการกลบั 

       รายการ - 

 

                 - 

 

0.45 

 

168,386.91 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  19.89   4,704,805.55   20.27   7,597,408.23 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย 

 
หน่วย: บาท 

 
 งบการเงินรวม  

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 
 2557  

 
 2556  

 
 2557  

 
 2556  

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
       

   หมดอายใุนอีก 1 ปี                 - 

 

195,808.66 
 

               - 
 

               - 

   หมดอายใุนอีก 2-5 ปี 9,693,813.38 

 

9,693,813.38 
 

               - 
 

               - 

ผลแตกต่างชัว่คราว 288,415.90  
 

207,498.75 
 

               - 
 

               - 

รวม 9,982,229.28 
 

10,097,120.79 
 

               - 
 

               - 

การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 14 

ธันวาคม พ.ศ. 2554 ให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ เป็นอตัราร้อยละ 23 ของกาํไร

สุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 และอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับ

สองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป 

บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศของบริษทัฯ คือ บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั ซ่ึงจดัตั้งในประเทศกมัพชูาจะตอ้งเสียภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิท่ีตอ้งเสียภาษีหรืออตัราภาษีขั้นตํ่าร้อยละ 1 ของรายไดท้ั้งหมดแลว้แต่จาํนวนใด

จะสูงกวา่ 

21. ทุนเรือนหุ้น 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2557 มีมติให้บริษทัฯ ออกหุ้นสามญัใหม่

จาํนวน 27 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 

1 หุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 135 ลา้นบาทบาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 162 ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบียน    

เพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2557 

ต่อมาบริษทัฯ ไดท้าํการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมเป็นจาํนวน 26,999,986 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมเป็น

มูลค่าหุ้นปันผลทั้งส้ิน 26,999,986 บาท และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ีชาํระแลว้เป็น 161,999,986 บาท กบักระทรวง

พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

22. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นสํารองตาม

กฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ทุนสาํรองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไปจ่ายปันผลได ้ ทั้งน้ีบริษทัฯได้

จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 
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23. เงนิปันผลจ่าย 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2556 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 3/2557 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 และรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี 

1/2557 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อนุมตัิการจดัสรรกาํไรจากการ

ดาํเนินงานและการจ่ายปันผลสาํหรับการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2556 เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.43 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 

58.05 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 114.39 ของกาํไรสุทธิประจาํปี พ.ศ. 2556 ดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ในอตัราหุ้น

ละ 0.13 บาท เป็นจาํนวน 17.55 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายในวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556 

2) อนุมติัใหจ่้ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวน 27 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

ในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผลหุน้ละ 0.20 บาท 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล

ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท กาํหนดจ่ายในวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

3) อนุมติัใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 13.50 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายในวนัท่ี 21 

พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

4) อนุมติัจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายประจาํปี พ.ศ. 2556 จาํนวน 2.70 ลา้นบาท เพ่ือใหบ้ริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตาม

กฎหมายครบถว้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนภายหลงัการเพิ่มทุนจาํนวน 162 ลา้นบาท 

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

ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2556 ไดมี้มติใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับปี พ.ศ. 2555 งวดสุดทา้ยในวนัท่ี 23 

พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวนหุน้ 135 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวน 17.55 

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

24. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกในระหวา่ง

งวดและไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีนาํมาเปรียบเทียบ (ปรับจาํนวนหุ้นตาม

สัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นปันผล ณ วนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

จาํนวน 27 ลา้นหุน้) โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีชาํระแลว้ปรับปรุงใหม่ดงัน้ี 
 

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้ (ปรับปรุงใหม่) 
 

 หน่วย:บาท 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 135,000,000 

   เพิ่มทุนโดยการออกหุน้ปันผลเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 26,999,986   

   ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2556 (ปรับปรุงใหม่) 161,999,986 
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กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงนิรวม 

 กาํไร จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนัก กาํไรต่อหุ้น 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

2กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน                                                       

2กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั       

2    สาํหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 30 

มิถุนายน 6,583  14,100  162,000 162,000 0.04 0.09 

2    สาํหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 30 

มิถุนายน 18,106 29,844 162,000 162,000 0.11 0.18 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 กาํไร จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนัก กาํไรต่อหุ้น  

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

2กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน                                                                    

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั       

2    สาํหรับงวด 3 เดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 7,251 14,258 162,000 162,000 0.04 0.09 

2    สาํหรับงวด 6 เดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 18,955 29,886 162,000 162,000 0.12 0.18 

25. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ บริษทัย่อย และพนักงานของกลุ่มบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และพนกังานจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเขา้กองทุนดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่า ๆ 

กนัในอตัราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนพนกังาน และจ่ายให้แก่พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ

กลุ่มบริษทัฯ ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงิน

สมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 0.65 ลา้นบาท และ 1.28 ลา้นบาท (ปี 2556: 0.66 ลา้นบาท และ 1.29 ลา้นบาท) 

26. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดน้าํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจดัการและ

โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน และสินทรัพยต์ามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถปันส่วน

ใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รายไดอ่ื้น ค่าใชจ่้ายใน

การขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และตน้ทุนทางการเงิน 
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ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกจิ 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัฯ 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

 สําหรับงวดสามเดอืน ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 

 ธุรกจิซ้ือมาขายไปอุปกรณ์

เพือ่ความปลอดภัยและ

อุปกรณ์นิรภัย 

 

ธุรกจิเกีย่วกบัระบบ

บาํบดันํา้ 

  

ตัดรายการระหว่าง 

ส่วนงาน 

 

งบการเงนิรวม   
  

 

 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 179,961  188,066  4,470  8,378  -   -   184,431  196,444 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 8,135     -  92     -  (8,227)   -    -    -  

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ (139,612)   (129,921)  (3,520)  (6,641)    8,370    -   (134,762)  (136,562) 

กาํไรขั้นต้นตามส่วนงาน 48,484  58,145  1,042  1,737     143       -   49,669  59,882 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:               

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ            104  (3,638) 

รายไดอ่ื้น             366  525 

ค่าใชจ่้ายในการขาย              (21,998)  (18,932) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (19,432)  (19,651) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (629)  (625) 

ภาษีเงินได ้             (1,843)  (3,503) 

กาํไรสําหรับงวด             6,237  14,058 
 

 

 

  

  

  

    

 

 

 

 หน่วย: พนับาท 

 สําหรับงวดหกเดอืน ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 

 ธุรกจิซ้ือมาขายไปอุปกรณ์

เพือ่ความปลอดภัยและ

อุปกรณ์นิรภัย 

 

ธุรกจิเกีย่วกบัระบบ

บาํบดันํา้ 

  

ตัดรายการระหว่าง 

ส่วนงาน 

 

งบการเงนิรวม   
  

 

 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 371,535  372,547  12,629  17,511  -   -   384,164  390,058 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 13,207     -  68     -  (13,275)   -    -    -  

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ (283,076)   (260,680)  (9,663)  (14,626)    13,747    -   (278,992)  (275,306) 

กาํไรขั้นต้นตามส่วนงาน 101,666  111,867  3,034  2,885     472       -   105,172  114,752 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:               

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ              835   (715) 

รายไดอ่ื้น             1,693  1,147 

ค่าใชจ่้ายในการขาย              (42,894)  (36,936) 
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 หน่วย: พนับาท 

 สําหรับงวดสามเดอืน ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 

 ธุรกจิซ้ือมาขายไปอุปกรณ์

เพือ่ความปลอดภัยและ

อุปกรณ์นิรภัย 

 

ธุรกจิเกีย่วกบัระบบ

บาํบดันํา้ 

  

ตัดรายการระหว่าง 

ส่วนงาน 

 

งบการเงนิรวม   
  

 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (41,316)  (39,371) 

                

ตน้ทุนทางการเงิน             (1,287)  (1,462) 

ภาษีเงินได ้             (4,705)  (7,597) 

กาํไรสําหรับงวด             17,498  29,818 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดสินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน พ.ศ. 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 มีดงัต่อไปน้ี 

      หน่วย: พนับาท 

      งบการเงนิรวม 

  2557  2556 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ   8,419   8,655 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ   131,354  134,390 

สินทรัพยส่์วนกลาง   376,193  368,407 

รวมสินทรัพย์   515,966  511,452 

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ นาํเสนอรายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์น

ต่างประเทศเป็นจาํนวนเงินไม่เป็นสาระสาํคญั 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัฯ สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

และ พ.ศ. 2556 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

 รายได้ 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  

30 มิถุนายน 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด  

30 มิถุนายน 

 2557  2556  2557  2556 

ไทย 183,465  196,444  381,494  385,731 

ประเทศอ่ืนๆ 966         -   2,670  4,327 

รวม 184,431  196,444  384,164  390,058 

ลกูค้ารายใหญ่ 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากลกูคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ 
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27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้า 

ภาระผูกพนั 

ภาระผกูพันเก่ียวกับสัญญาดาํเนินงาน 

บริษัทใหญ่ 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารสาํนกังานโดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 บริษทัฯ 

มีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดงักล่าวดงัน้ี 

จ่ายชําระ หน่วย: บาท

ภายใน 1 ปี 432,000.00      

1 ถึง 3 ปี 108,000.00      
 

บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่าและรับโอนสิทธิการเช่า ประกอบดว้ยสัญญา 2 ฉบบั ดงัน้ี 

- เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2538 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าอาคารกบับริษทัแห่งหน่ึงโดยชาํระค่าสิทธิการเช่าเป็นจาํนวน

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

24,000 บาท 

- เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2547 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญารับโอนสิทธิการเช่าอาคารจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เป็น

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

ปีละ 12,000 บาท ถึง 24,000 บาท 

บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศของบริษทัฯ คือ บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั ไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเช่าอาคารสํานกังานโดย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557   บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่า

จาํนวน 2.48 ลา้นบาท (76,500 ดอลล่าร์สหรัฐ) 

ภาระผกูพันและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้กับสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

    หน่วย: ล้านบาท 

    วงเงนิ   เบิกใช้   ยงัไม่ได้ใช้ 

1) แอลซีและทีอาร์ 238.00  33.77  204.23 

2) ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 65.00  12.00  53.00 

3) หนงัสือคํ้าประกนั 30.70  4.99  25.71 

4) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 56.50  2.24  54.26 

5) ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 270.00  -  270.00 

6) ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐวงเงิน 1.15 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ

โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ยงัไม่มีการใชว้งเงินดงักล่าว 
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บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ คํ้าประกนัภาระผกูพนัของธนาคารดงักล่าว 

 

หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ภายหน้า 

คดีความฟ้องร้อง 

บริษัท พดี ีเจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2555 บริษทั พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ถูกเจา้หน้ีการคา้ฟ้องร้อง   

ว่าดว้ยความผิดอนัเกิดจากการผิดสัญญาซ้ือขาย และเรียกคืนเงินประกนัผลงาน ตามคดีหมายเลขดาํเลขที่ พ. 765/2555 

เน่ืองจากบริษทัยอ่ยผิดนดัไม่ชาํระค่าสินคา้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจาํนวนเงิน 0.95 ลา้นบาท และไม่ส่งมอบเงินประกนั

ผลงานจาํนวน 0.12 ลา้นบาท ท่ีหักไวค้ืนให้แก่เจา้หน้ีเมื่อไดป้ฏิบตัิครบกาํหนดเง่ือนไขในการรับประกนัผลงาน บริษทั

ยอ่ยไดย้ื ่นคาํให้การต่อสู้คดี ซ่ึงล่าสุดศาลไดน้ดัสืบพยานโจทก์และจาํเลยในวนัที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ต่อมาใน    

ไตรมาส 1 ปี 2557 บริษทัยอ่ยและเจา้หน้ีการคา้ไดเ้จรจาและไดต้กลงยอมให้บริษทัยอ่ยชําระหน้ีตามสัญญา

ประนีประนอมยอมความ โดยจ่ายชาํระเงินสดจาํนวน 0.25 ลา้นบาท และชาํระเป็นสินคา้คงเหลือ 0.03 ลา้นบาท รวม 

0.28 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดช้าํระหน้ีตามสัญญาประนีประนอมยอมความแลว้ 

เมื่อวนัที่ 13 กนัยายน พ.ศ. 2556 บริษทัยอ่ยดงักล่าว ถูกเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศอีกรายฟ้องร้องว่าดว้ยความผิดอนัเกิด

จากการผิดสัญญาซ้ือขาย ตามคดีหมายเลขดาํที่ พ.741/2556 เน่ืองจากบริษทัยอ่ยผิดนดัไม่ชาํระค่าสินคา้จาํนวนเงิน 

76,448.10 ดอลล่าร์สหรัฐ บริษทัยอ่ยไดย้ื่นคาํให้การต่อสู้คดีล่าสุดศาลนดัไกล่เกลี่ยและนดัสืบพยานในวนัที่ 6 มีนาคม 

พ.ศ. 2557 โดยบริษทัยอ่ยยื่นขอ้เสนอวา่จะชดใชห้น้ีใหใ้นอตัราร้อยละ 10 ของมูลหน้ีทั้งหมด แต่เจา้หน้ีไม่ยอมรับเง่ือนไข

ดงักล่าว จึงมีการนดัไกล่เกล่ีย ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 แต่ไม่สามารถตกลงหาขอ้

ยติุได ้จึงมีการนดัไกล่เกล่ียเพิ่มเติมในวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยผลของคดีความฟ้องร้องยงัมีความไม่แน่นอน  

ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาผลกระทบจากคดีความดงักล่าวแลว้เห็นว ่าจะไม่มีผลเสียหายอยา่งเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ เน่ืองจากไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กูย้ืม รวมถึงไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

แต่อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยพิจารณาว่าบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีผลขาดทุนเกินทุนเป็นจาํนวนมาก และไม่

ประสงคด์าํเนินธุรกิจต่อ จึงไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และยงั

อยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี 

28. การบริหารจัดการทุน  

วตุัประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการ

ดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.65: 1 (2556:   

0.66: 1) และบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.61: 1 (2556: 0.63: 1) 

29. การอนุมัตงิบการเงนิ 

กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 


