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บริษัท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2558 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) “บริษทัฯ” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 4 มกรำคม พ.ศ. 2504 และ
จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2551 และเขำ้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวำคม พ.ศ. 2553 

1.2 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) มีสถำนท่ีประกอบกำร 4 แห่ง ดงัน้ี 

1.2.1 ส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 1/11 หมู่ท่ี 3 ถนนล ำลูกกำ  ต  ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดัปทุมธำนี  

1.2.2 สำขำระยอง เลขท่ี 155/213 ต ำบลทบัมำ อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

1.2.3 สำขำเชียงใหม่ เลขท่ี 47/55-57 ถนนโชตนำ ต ำบลชำ้งเผอืก อ  ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2.4 สำขำภูเกต็ เลขท่ี 99/9 หมู่ท่ี 4 ต ำบลวชิิต อ  ำเภอเมืองภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 

1.3 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจซ้ือมำขำยไปผลิตภัณฑ์เพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
ผลิตภณัฑเ์พ่ือกำรควบคุม สภำพแวดลอ้ม และผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัระบบบ ำบดัน ้ำ 

1.4 บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 4 แห่ง ดงัน้ี 

1.4.1 บริษทั พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัระบบบ ำบดัน ้ ำ โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 76.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว ปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวง
พำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 และอยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี 

1.4.2 บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มกรำคม พ.ศ. 2556 เพื่อ
ประกอบธุรกิจในกำรรับประมูลงำนกบัหน่วยงำนรำชกำร โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน  
จดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว  

1.4.3 บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ  ำกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้ งกับกระทรวงพำณิชยข์องประเทศกัมพูชำเม่ือ        
วนัท่ี 5 กนัยำยน พ.ศ. 2556 ประกอบธุรกิจในกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์และระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคบริโภค และ
สัมปทำนน ้ ำประปำเพ่ือชุมชนในประเทศกัมพูชำ โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 70           
ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 

1.4.4 บริษัท ผล วอเตอร์ จ ำกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้ งกับกระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 มีนำคม พ.ศ. 2557 เพื่อ
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำในรูปแบบสัมปทำนทั้ งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนโดยบริษทัฯ 
ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว  

1.5 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัฯ คือ ตระกลูหวงัธ ำรงและจำรุตั้งตรง 
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2. เกณฑ์กำรน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนในรูปแบบยอ่และตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกำรเงิน
ระหว่ำงกำล รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีท่ีประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชีฯ (“สภำวิชำชีพบัญชี”) 
กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน ซ่ึงกำร
จดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกของ
ผูอ้่ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับภำษำองักฤษข้ึนโดยแปลจำกงบ
กำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทย 

นอกจำกท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินประจ ำปีและงบกำรเงินระหวำ่งกำล รำยกำรอ่ืนๆ ในงบกำรเงินระหวำ่ง
กำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุน 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 โดยเน้น
กำรใหข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซอ้นกบัขอ้มูลท่ีได้
รำยงำนไปแลว้ ดงันั้น งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรตอ้งอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณและขอ้
สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้
และค่ำใชจ่้ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อยำ่ง
สมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรก ำหนด
จ ำนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
อำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณ
กำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวด
นั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 

เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมประกอบด้วยงบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมกัน เรียกว่ำ                        
“กลุ่มบริษทัฯ”) และไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทัในระหวำ่งงวดปัจจุบนั 

มำตรฐำนกำรบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 

สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 มำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำ
เท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศโดยกำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำนกำรบญัชีในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นกำร
ปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัทก์ำรตีควำมและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือวำ่จะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินน้ีในปีท่ีน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรบญัชีตำมท่ี
กล่ำวขำ้งตน้บำงฉบบัเป็นมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั ซ่ึงประกอบดว้ยมำตรฐำนดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ีก ำหนดให้กิจกำรตอ้งรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั
ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมำตรฐำนฉบบัเดิมอนุญำตให้กิจกำรเลือกรับรู้รำยกำรดงักล่ำวทนัทีในก ำไรขำดทุน 
หรือในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก ำไรขำดทุนกไ็ด ้ 

ในอดีตบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทนัทีในก ำไรหรือ
ขำดทุนในงวดท่ีเกิดรำยกำร ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประเมินว่ำเม่ือน ำมำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ีมำใชใ้นปี 2558 
และเปล่ียนมำรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนดงักล่ำวทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะไม่มีผลกระทบต่อหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์
ระยะยำวของพนักงำนและก ำไรสะสมยกมำในงบกำรเงิน และไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญั ต่อกำรแสดงรำยกำรในงบ
ก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 ก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยใชแ้ทนเน้ือหำเก่ียวกบักำร
บญัชีส ำหรับงบกำรเงินรวมท่ีเดิมก ำหนดอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกักำรเก่ียวกบักำรพิจำรณำวำ่ผูล้งทุนมีอ ำนำจกำรควบคุมหรือไม่ กล่ำวคือ ภำยใตม้ำตรฐำนฉบบั
น้ีผูล้งทุนจะถือว่ำตนควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนได ้หำกตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไป
ลงทุน และตนสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้ำ่ตนจะมีสัดส่วน
กำรถือหุ้นหรือสิทธิในกำรออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ำก่ึงหน่ึงก็ตำม กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลย
พินิจอยำ่งมำกในกำรทบทวนวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอ ำนำจควบคุมในกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งน ำบริษทัใดใน
กลุ่มกิจกำรมำจดัท ำงบกำรเงินรวมบำ้ง 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนฉบบัดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน 

มำตรฐำนฉบบัน้ีก ำหนดเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัย่อยกำรร่วมกำรงำนบริษทัร่วม 
รวมถึงกิจกำรท่ีมีโครงสร้ำงเฉพำะตวั มำตรฐำนฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทำงกำรเงินต่องบกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ืองการวัดมูลค่ายติุธรรม 

มำตรฐำนฉบบัน้ีก ำหนดแนวทำงเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรม กล่ำวคือ 
หำกกิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจกำรจะตอ้งวดั
มูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลกักำรของมำตรฐำนฉบบัน้ีและใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเร่ิมใช้
มำตรฐำนน้ี 

จำกกำรประเมินเบ้ืองตน้ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญั
ต่องบกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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3. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจกำรต่ำงๆ ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯโดยกำรเป็นผูถื้อ
หุน้หรือมีผูถื้อหุน้ร่วมกนัหรือมีกรรมกำรร่วมกนั รำยกำรท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้  ำหนดข้ึนโดยใชร้ำคำ
ตลำดหรือในรำคำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ   

รำยละเอียดควำมสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัฯ  มีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีกำรควบคุม หรือเป็นกิจกำรท่ีบริษทัฯ 
ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีรำยกำรบญัชีกบักลุ่มบริษทัฯ  มีดงัน้ี 

3.1 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  ประเทศ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์  สถำนะบริษัท 

บริษัทย่อย:       
 บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั  ไทย  ถือหุน้  อยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี 
 บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั  ไทย  ถือหุน้  ด ำเนินธุรกิจ 
 บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั  กมัพชูำ  ถือหุน้  ด ำเนินธุรกิจ 
 บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั  ไทย  ถือหุน้  ด ำเนินธุรกิจ 

3.2 ยอดคงเหลือระหวำ่งกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน – สุทธิ        

ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั -  -  16,944,335.68  21,884,913.77 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ  ำกดั -  -  3,765,435.80  1,841,857.31 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั -  -  1,291,855.94  90,932.88 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -  -  22,001,627.42  23,817,703.96 
        

ลูกหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั – สุทธิ        

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั -  -  126,278.09  126,278.09 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ  ำกดั -  -  2,171,413.59  1,474,365.63 

รวมลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  2,297,691.68  1,600,643.72 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ – ดอกเบ้ียคำ้งรับ -  -  (126,278.09)  (126,278.09) 

รวมลูกหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน – สุทธิ -  -  2,171,413.59  1,474,365.63 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั – สุทธิ -  -  24,173,041.01  25,292,069.59 
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 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกัน – สุทธิ        

บริษัท พดี ีเจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั        

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

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

สุทธิ -  -  -  - 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั -  -  1,254,980.00  643,000.00 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน - 
 

- 
 

1,254,980.00 
 

643,000.00 

  
 

 
 

 
 

 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกบุคคลที่เกีย่วข้องกนั  

 
 

 
 

 
 

นำยมีชยั เลิศจตุรภทัร 24,806.99  25,194.01 
 

-  - 
  

 
 

 
 

 
 

3.3 ในระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกำรเคล่ือนไหว
ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: บำท 

  ณ วนัที่     ณ วนัที่  

  1 มกรำคม  รำยกำรเคล่ือนไหวระหว่ำงปี  31 มีนำคม 

 พ.ศ. 2558  เพิม่ขึน้  ลดลง  พ.ศ. 2558 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ        

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร        
บริษทัยอ่ย        

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั 5,000,000.00  -  -  5,000,000.00 

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

สุทธิ -  -  -  - 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั ในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน 
ซ่ึงจะตอ้งจ่ำยช ำระคืนเม่ือทวงถำม โดยก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียในอตัรำ MLR ของธนำคำรกสิกรไทย บวกเพ่ิมร้อยละ 3   
ต่อปี (ร้อยละ 10.13 - 10.25) 
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บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดผ้ิดนดัช ำระค่ำดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2555 บริษทัฯ ไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ
เงินตน้และดอกเบ้ียคำ้งรับดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน เงินตน้จ ำนวน 5 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียรับส่วนท่ีรับรู้ไวเ้ป็นดอกเบ้ียคำ้ง
รับตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2555 จนถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2555 จ ำนวนเงิน 0.25 ลำ้นบำท และบริษทัฯ ไดห้ยุดรับรู้
รำยไดค้่ำดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2555 

3.4 รำยกำรบัญชีท่ีมีสำระส ำคัญระหว่ำงบริษัทฯ กับบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม       
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บำท  

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   

 2558  2557  2558  2557  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บริษัทย่อย         

บริษัท ผล พำลำเดียม จ ำกดั         
ขำยสินคำ้ -  -  13,185,511.87  5,072,189.59 

 
รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 5 – 15  

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จ ำกดั       
ขำยสินคำ้ - 

 
- 

 
1,901,978.81 

 
162,673.94 

 
รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 5 – 15 

บริษัท ผล วอเตอร์ จ ำกดั         
ตน้ทุนค่ำบริกำรบ ำบดัน ้ำ - 

 
- 

 
541,000.00 

 
- 

 
รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 15 - 30 

ขำยสินคำ้ - 
 

- 
 

1,909,576.00 
 

- 
 

รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 10 

3.5 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,165,337.37  5,833,533.41  3,651,454.70  5,833,533.41 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 78,190.23       97,424.26  78,190.23       97,424.26  

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั 4,243,527.60  5,930,957.67  3,729,644.93  5,930,957.67 

3.6 ภำระกำรค ้ำประกนัใหแ้ก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 บริษทัฯ มีภำระกำรค ้ำประกนัสินเช่ือประเภทหนงัสือค ้ำประกนักบัสถำบนักำรเงิน 1 แห่ง
ส ำหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั โดยเป็นกำรใชว้งเงินสินเช่ือร่วมกนัภำยใตว้งเงิน 20 ลำ้นบำท และมี
กำรใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 4.83 ลำ้นบำท  
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4. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

เงินสดในมือ 903,711.99     759,340.16   536,633.10     438,612.57  

เงินฝำกธนำคำร – ออมทรัพย ์ 11,605,905.33    12,809,426.16   4,820,898.56      4,167,834.12  

เงินฝำกธนำคำร – กระแสรำยวนั 16,223,373.75   19,920,743.94   15,902,971.69    17,148,616.55  

เชค็รับท่ียงัไม่ไดน้ ำฝำก 712,573.99     1,715,874.40   712,573.99      1,715,874.40  

เชค็จ่ำยท่ีผูรั้บยงัไม่น ำไปข้ึนเงิน (5,120,091.33)   (3,585,162.15)   (5,120,091.33)  (3,585,162.15) 

รวม 24,325,473.73   31,620,222.51   16,852,986.01  19,885,775.49 

5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น – สุทธิ 

5.1 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 

ลูกหนีก้ำรค้ำ        

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 145,337,996.17  133,212,743.00  120,769,617.44  106,474,762.85 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  22,001,627.42   23,817,703.96  

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ 145,337,996.17  133,212,743.00  142,771,244.86  130,292,466.81 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (6,303,575.55)  (6,303,575.55)  (2,456,610.55)  (2,456,610.55) 

ลูกหนีก้ำรค้ำ – สุทธิ 139,034,420.62  126,909,167.45  140,314,634.31  127,835,856.26 

ลูกหนีอ่ื้น        

   ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  2,297,691.68  1,600,643.72 

   เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้กิจกำรอ่ืน 3,108,027.53  4,606,149.50  3,108,027.53  4,606,149.50 

   ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,438,227.27      1,089,315.26  762,027.91  1,062,073.62 

   ค่ำปรับปรุงระบบโปรแกรม        

         คอมพิวเตอร์จ่ำยล่วงหนำ้ -  1,698,419.42  -  1,698,419.42 

   ค่ำท่ีปรึกษำจ่ำยล่วงหนำ้ 5,150,000.00  5,150,000.00  5,150,000.00  5,150,000.00 

   ค่ำวิเครำะห์คุณภำพน ้ำจ่ำยล่วงหนำ้ 200,000.00  200,000.00  -  - 

   ค่ำส ำรวจและวเิครำะห์โครงกำร        

         จ่ำยล่วงหนำ้ 620,000.00  620,000.00  -  - 

   ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำยล่วงหนำ้ 1,242,833.22  674,468.17  1,242,833.22  674,468.17 
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 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 

   ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอเรียกเกบ็ 723,760.86  841,196.71  723,760.86  841,196.71 

   ค่ำซ้ือทรัพยสิ์นจ่ำยล่วงหนำ้ 912,000.00  -  552,000.00  - 

   เงินประกนัอำกรน ำเขำ้ 614,296.75  614,296.75  614,296.75  614,296.75 

   ภำษีอำกรขำเขำ้รอเรียกคืน 11,002,215.36     9,606,717.63  11,002,215.36  9,606,717.63 

   ลูกหน้ีกรมสรรพำกร -        903,898.17  -  852,416.83 

   อ่ืน ๆ 1,497,504.13  1,376,297.86  1,116,091.86  1,148,237.29 

รวมลูกหนีอ่ื้น 26,508,865.12   27,380,759.47  26,568,945.17  27,854,619.64 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (126,278.09)  (126,278.09) 

ลูกหนีอ่ื้น – สุทธิ 26,508,865.12   27,380,759.47  26,442,667.08  27,728,341.55 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น – สุทธิ 165,543,285.74  154,289,926.92   166,757,301.39  155,564,197.81 

 

5.2 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัฯ มียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือ โดยแยกตำม
จ ำนวนวนัท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 

ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรอ่ืน        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 87,446,875.23    72,860,241.29   75,112,643.46  65,607,576.95 

เกินก ำหนดช ำระ        

1-60 วนั 43,654,084.96  47,188,870.35   39,631,225.93  34,444,667.59 
61-120 วนั 5,243,426.45  4,858,199.73   3,504,146.21  2,578,611.50 

121-180 วนั 2,553,336.61  1,593,006.22   41,110.74  986,069.40 

เกิน 180 วนัข้ึนไป 6,440,272.92  6,712,425.41   2,480,491.10  2,857,837.41 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรอ่ืน 145,337,996.17  133,212,743.00   120,769,617.44  106,474,762.85 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (6,303,575.55)  (6,303,575.55)  (2,456,610.55)  (2,456,610.55) 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรอ่ืน – สุทธิ 139,034,420.62  126,909,167.45   118,313,006.89  104,018,152.30 
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 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 

ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ -  -  15,787,485.85  19,165,956.24 

เกินก ำหนดช ำระ        

1- 60 วนั -  -  4,248,279.74  2,869,918.32 

61-120 วนั -  -  60,027.91  44,857.81 

121-180 วนั -  -  27,752.35  479,528.62 

เกิน 180 วนัข้ึนไป -  -  1,878,081.57  1,257,442.97 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  -   -  22,001,627.42  23,817,703.96 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ – สุทธิ 139,034,420.62  126,909,167.45   140,314,634.31  127,835,856.26 

6. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2558  2557  2558  2557 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 225,169,965.08  191,707,569.43   219,527,471.30  188,922,380.47 

สินคำ้ระหวำ่งทำง 11,744,534.08  33,032,642.35   11,744,534.08  33,032,642.35 

สินคำ้ฝำกขำย 749,012.27  14,145.01   749,012.27  - 

งำนระหวำ่งท ำ 1,030,510.37  342,528.58   512,024.22  342,528.58 

วตัถุดิบ -  33,174.42   -  - 

รวม 238,694,021.80  225,130,059.79   232,533,041.87  222,297,551.40 

หกั ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำ (9,433,510.65)   (9,251,541.17)  (9,433,510.65)   (9,251,541.17) 

สินค้ำคงเหลือ – สุทธิ 229,260,511.15  215,878,518.62  223,099,531.22  213,046,010.23  

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บำท 

       
งบกำรเงินรวมและ       

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 9,251,541.17 

ตั้งเพ่ิมระหวำ่งงวด     963,804.39 

โอนกลบั   (781,834.91) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 9,433,510.65 
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7. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
  หน่วย: บำท 
  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 สัดส่วนกำร

ลงทุน    
ร้อยละ 

2558 2557 

บริษัท จ ำนวนเงนิ ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ สุทธิ จ ำนวนเงนิ ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ สุทธิ 
        

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

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั 99.99      999,970.00 -      999,970.00      999,970.00 -      999,970.00 
บริษทั ผลธญัญะ                 

(แคมโบเดีย) จ  ำกดั 70.00      6,770,685.00  (5,928,556.19)      842,128.81  
     

6,770,685.00  (3,385,000.00) 
     

3,385,685.00  

บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั 99.99 9,999,970.00 - 9,999,970.00 9,999,970.00   - 9,999,970.00 

รวม    29,270,625.00 (17,428,556.19) 11,842,068.81 29,270,625.00 (14,885,000.00) 14,385,625.00 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2557 ไดมี้มติอนุมติัให้ด ำเนินกำรจด
ทะเบียนจดัตั้งบริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั เป็นบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำในรูปแบบสัมปทำนทั้ง
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ดว้ยจ ำนวนทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท (1,000,000 หุน้ ๆ ละ 10 บำท) ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบั
กระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 17 มีนำคม พ.ศ. 2557 โดยบริษทัฯ เขำ้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนใน
บริษทัยอ่ยดงักล่ำว ในรำคำเงินลงทุนหุน้ละ 10 บำท คิดเป็นมูลค่ำเงินลงทุนประมำณ 9.99 ลำ้นบำท 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 7/2556 เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎำคม พ.ศ.2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ 
ด ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัย่อยท่ีประเทศกมัพูชำ คือ บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ  ำกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจในกำร
จ ำหน่ำยอุปกรณ์และระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคบริโภค และสัมปทำนน ้ ำประปำเพ่ือชุมชนในประเทศกมัพูชำ โดยบริษทัฯ จะ
เขำ้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 (มูลค่ำเงินลงทุนประมำณ 6.77 ลำ้นบำท) จำกทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 1.2 พนัลำ้นเรียล (ค ำนวณ
เป็นเงินบำทประมำณ 9.50 ลำ้นบำทหรือประมำณ 0.3 ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐ) บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบั
กระทรวงพำณิชยข์องประเทศกมัพูชำแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยำยน พ.ศ. 2556 และไดเ้รียกช ำระค่ำหุ้นเต็มจ ำนวน ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ช ำระค่ำหุ้นแล้วบำงส่วนเป็นจ ำนวนเงิน 0.10 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ (ค ำนวณเป็นเงินบำท
ประมำณ 3.17 ลำ้นบำท) ต่อมำในระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 บริษทัฯ ไดช้ ำระค่ำหุน้ส่วนท่ีเหลือ
จนครบทั้งจ ำนวนแลว้ 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 8/2556 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม พ.ศ. 2556 และคร้ังท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 11 
กนัยำยน พ.ศ. 2556 ไดมี้มติอนุมติัให้ด ำเนินกำรช ำระบัญชีเลิกกิจกำรบริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษัทฯ เน่ืองจำกบริษัทย่อยดังกล่ำว มีผลขำดทุนเกินทุนเป็นจ ำนวนมำก และไม่ประสงค์ด ำเนินธุรกิจต่อ โดยได้
ด ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี ซ่ึง
ผลของกำรเลิกกิจกำรของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทัฯ 
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8. เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บำท 
    สัดส่วนกำร

ลงทุนร้อยละ 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

     2558  2557 

บริษทั เอน็ แอนด ์พี โฮลด้ิง จ ำกดั      
รำคำทุน 2  1,000,000.00  1,000,000.00 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน            (1,000,000.00)           (1,000,000.00) 
สุทธิ                      -                     - 

9. เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่พนักงำน 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่พนกังำน เป็นเงินให้กูย้มืในรูปสัญญำเงินกูเ้พ่ือเป็นสวสัดิกำรของพนกังำน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ
10 ต่อปี 

10. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน – สุทธิ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 
สรุปไดด้งัน้ี 
    หน่วย: บำท 

       
งบกำรเงนิรวมและ 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 8,177,950.44 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด   (117,783.13) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558        8,060,167.31  
 

บริษทัฯ ประเมินรำคำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนและสิทธิกำรเช่ำทั้งหมด 4 แห่งดงัน้ี 

  หน่วย: ล้ำนบำท     

  รำคำตำมบญัชี  
รำคำ

ประเมนิ 

 

ผู้ประเมนิอสิระ 

 
วนัทีร่ำยงำนกำร
ประเมนิทรัพย์สิน แห่งที่  

อสังหำริมทรัพย์ 
เพ่ือกำรลงทุน 

 
สิทธิกำรเช่ำ  รวม 

  
 

1  3.16  -  3.16  5.00  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี 
แวลูเอชัน่ จ  ำกดั  

31 ตุลำคม พ.ศ. 
2557 

2  2.57  -  2.57  5.00  บริษทั เพช็รสยำมแอพไพรซลั 
จ  ำกดั  

6 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 
2555 

3  1.98  -  1.98  6.38  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี 
แวลูเอชัน่ จ  ำกดั  

28 ตุลำคม พ.ศ. 
2557 

4  0.35  2.32  2.67  3.94  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี 
แวลูเอชัน่ จ  ำกดั  

28 ตุลำคม พ.ศ. 
2557 

  8.06  2.32  10.38       
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รำคำประเมินของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแห่งท่ี 4 จ ำนวนเงิน 3.94 ลำ้นบำท ไดมี้กำรพิจำรณำรวมสิทธิกำรเช่ำตำม
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 12 ซ่ึงมีรำคำตำมบญัชีสุทธิจ ำนวน 2.32 ลำ้นบำท 

รำคำประเมินดงักล่ำวขำ้งตน้ไดพิ้จำรณำจำกวีธีเปรียบเทียบรำคำตลำดส ำหรับอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแห่งท่ี 1 ถึง แห่งท่ี 
3 และวธีิรำยไดส้ ำหรับอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแห่งท่ี 4 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนของ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 0.12 ลำ้นบำท 

รำคำทุนของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีหักค่ำเส่ือมรำคำครบแลว้และยงัคงใชง้ำน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 ของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 0.54 ลำ้นบำท 

บริษทัฯ ไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม พ.ศ. 2557 จ ำนวน 7.71 ลำ้นบำท และ 7.81 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปจ ำนองเพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และ
วงเงินกูย้มืระยะยำวกบัสถำบนักำรเงิน 2 แห่ง 

11. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ – สุทธิ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ – สุทธิ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 สรุปได้
ดงัน้ี 

      หน่วย: บำท 

      งบกำรเงินรวม 
  งบกำรเงินเฉพำะ

กจิกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2558     129,170,131.86  129,040,727.61 

ซ้ือเพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด     719,500.02  695,924.79 

ตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ีตดัจ ำหน่ำย (2.00)  (2.00) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด     (2,827,550.99)  (2,860,612.20) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน   (10,794.73)  - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2558     127,051,284.16  126,876,038.20 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนของ
งบกำรเงินรวมจ ำนวนเงิน 2.83 ลำ้นบำท และ 2.59 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนของงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรจ ำนวนเงิน 2.86 ลำ้นบำท และ 2.63 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

บริษทัฯ ไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2557 จ ำนวน 91.82 ลำ้นบำท และ 92.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปจ ำนองเพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงิน
กูย้มืระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง 

รำคำทุนของสินทรัพย์ถำวรท่ีหักค่ำเส่ือมรำคำครบแล้วและยงัคงใช้งำนอยู่ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี                
31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 32.12 ล้ำนบำท และ 25.59 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 
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12. สิทธิกำรเช่ำ – สุทธิ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของสิทธิกำรเช่ำ – สุทธิ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บำท 

        
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2558 2,374,969.76 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด     (55,557.24) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2558 2,319,412.52 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนของ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวนเงิน 0.06 ลำ้นบำท 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

     หน่วย: บำท 

        
  งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2558   1,400,020.93 

ซ้ือเพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด  192,205.35 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด  (215,114.48) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่31 มีนำคม พ.ศ. 2558   1,377,111.80 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ไดบ้นัทึกรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
ของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวนเงิน 0.22 ลำ้นบำท และ 0.23 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

รำคำทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีหักค่ำเส่ือมรำคำครบแลว้และยงัคงใชง้ำนอยู ่ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม พ.ศ. 2557 ของงบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 6.38 ลำ้นบำทและ 6.36 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

14. ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2558  2557  2558  2557 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 5,320,472.56  5,172,209.70  5,215,459.41  5,071,165.84 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี             -              -              -              - 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม              
พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2558 

 
 

ก ำไร  

 ณ วนัที ่ 
31 มนีำคม 
พ.ศ. 2558 

 ณ วนัที ่
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2558 

 
 

ก ำไร  

 ณ วนัที ่ 
31 มนีำคม 
พ.ศ. 2558 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชี            
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 491,322.11              -  491,322.11  491,322.11              -  491,322.11 
ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำสินคำ้ 1,850,308.25  36,393.90  1,886,702.15  1,850,308.25  36,393.90  1,886,702.15 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 2,830,579.34  111,868.96  2,942,448.30  2,729,535.48  107,899.67  2,837,435.15 
รวม 5,172,209.70  148,262.86  5,320,472.56  5,071,165.84  144,293.57  5,215,459.41 

15. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

  หน่วย: บำท 

    งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

    2558  2557 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 190,812.98  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปทรัสตรี์ซีท 72,982,284.86  40,949,651.27 
รวม 73,173,097.84  40,949,651.27 

ในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 อตัรำดอกเบ้ียของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินมีดงัต่อไปน้ี 

 
อตัรำดอกเบีย้ต่อปี 

 
2558  2557 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 
(ไตรมำส 1 ปี 2558 และ 2557 กบัธนำคำรพำณิชยใ์น
ประเทศ 2 และ 3 แห่ง ตำมล ำดบั) 

ร้อยละ MOR ถึง MOR+0.5 
(ร้อยละ 7.40 ถึง 7.80) 

 ร้อยละ MOR ถึง MOR+0.5 
(ร้อยละ 7.38 ถึง 7.88) 

เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน 
(ไตรมำส 1 ปี 2557 กบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 1 แห่ง) 

(ไม่มีกำรเบิกใช)้  ร้อยละ MLR-1.50 
(ร้อยละ 5.50) 

เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปทรัสตรี์ซีท 
(ไตรมำส 1 ปี 2558 และ 2557  กบัธนำคำรพำณิชยใ์น
ประเทศ 2 แห่งและ 4 แห่ง ตำมล ำดบั) 

ร้อยละ MMR และ MLR-1 
(ร้อยละ 2.70 ถึง 4.85) 

 

อตัรำตำมประกำศของ
ธนำคำรแห่งหน่ึง ถึง MLR-1 

(ร้อยละ 4.30 ถึง 5.10) 

บริษทัฯ ไดน้ ำที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงไปจดจ ำนองเพ่ือค ้ำประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน
ดงักล่ำว (ดูหมำยเหตุฯ 10 และ 11) 
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16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บำท 

    งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
    2558  2557   2558  2557 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
   เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน        

-  ในประเทศ 26,698,232.02  20,608,242.45  23,798,424.28  19,271,157.56 
-  ต่ำงประเทศ 74,160,993.90  105,489,394.44  71,710,985.19  103,039,385.73 

   เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  1,254,980.00  643,000.00 
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำ 100,859,225.92  126,097,636.89   96,764,389.47  122,953,543.29 

 
เจ้ำหนีอ่ื้น 

       

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 718,931.86  597,306.75  543,879.94  387,692.09 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย 3,498,969.28  3,536,336.77  2,957,346.05  3,035,744.92 
โบนสัคำ้งจ่ำย 2,543,002.47  9,181,254.18  2,242,238.48  8,380,350.00 
ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จกรรมกำร 2,229,000.00  2,560,000.00  2,229,000.00  2,560,000.00 
เงินค่ำสินคำ้รับล่วงหนำ้ 3,571,254.52  2,118,274.52  2,971,767.92  2,098,024.52 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรน ำเขำ้คำ้งจ่ำย 1,253,660.87  986,130.91  1,253,660.87  986,130.91 
ค่ำปรับสินคำ้ล่ำชำ้ 848,191.00  848,191.00  848,191.00  929,249.92 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 4,340,353.68  4,359,322.83  3,193,143.94  3,583,645.43 
อ่ืนๆ 1,780,274.33  1,433,137.42  1,464,460.49  868,513.64 

รวมเจ้ำหนีอ่ื้น 20,783,638.01  25,619,954.38  17,703,688.69  22,829,351.43 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 121,642,863.93  151,717,591.27  114,468,078.16  145,782,894.72 

17. เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

      หน่วย: บำท 

      งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2558  2557 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   16,000,000.00   30,000,000.00 

เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งงวด   -  - 

จ่ำยช ำระคืนในระหวำ่งงวด   (1,500,000.00)   (14,000,000.00) 

หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี   (6,000,000.00)   (6,000,000.00) 

สุทธิ   8,500,000.00  10,000,000.00 
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เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำกูเ้งินกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวน 30 ลำ้นบำท 
โดยก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ตำมสัญญำเงินกูเ้ป็นรำยเดือน เดือนละ 0.5 ลำ้นบำท จ ำนวน 60 งวด เร่ิมช ำระเงินตน้งวดแรกเดือน
กนัยำยน พ.ศ. 2555 และก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี โดยเร่ิมช ำระดอกเบ้ียงวดแรกเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2555 

บริษทัฯ ไดน้ ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัไปจดจ ำนองเพ่ือค ้ำประกนัเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินดงักล่ำว (ดู
หมำยเหตุฯ 10 และ 11) 

18. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 
และ พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
2558  2557  2558 

 
2557 

โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน     

 
    

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน  14,411,848.89   11,089,786.76  13,647,677.42 
 

10,882,287.98 
   ณ วนัที่ 1 มกรำคม   

 
 

   ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 576,289.64       415,373.78  539,498.35 
 

346,953.15 
ผล(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร   

 
 

      ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั -  -  - 
 

- 

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน        

   ณ วนัที่ 31 มีนำคม 14,988,138.53  11,505,160.54  14,187,175.77 
 

11,229,241.13 

19. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นส ำรองตำมกฎหมำย
ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักดว้ยขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ทุนส ำรองตำมกฎหมำยน้ีไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยปันผลได ้ทั้งน้ีบริษทัฯไดจ้ดัสรรทุน
ส ำรองตำมกฎหมำยครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดแลว้ 
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20. ภำษีเงนิได้ 

ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2558  2557  2558  2557 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน        
ส ำหรับงวดปัจจุบนั 3,306,627.17  2,961,841.65  3,306,627.17  2,961,841.65 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี        
กำรเปล่ียนแปลงของผลแตกต่ำงชัว่ครำว (148,262.86)  (99,402.54)  (144,293.57)  (99,402.54) 
รวม 3,158,364.31  2,862,439.11  3,162,333.60  2,862,439.11 

21. ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรสุทธิส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกในระหวำ่งปี
และไดป้รับปรุงจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีใช้ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีน ำมำเปรียบเทียบ (ปรับจ ำนวนหุ้นตำม
สัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีเกิดจำกกำรเพ่ิมทุนโดยกำรออกหุ้นปันผล ณ วนัท่ี 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 
จ ำนวน 27 ลำ้นหุน้) โดยถือเสมือนวำ่กำรออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีช ำระแลว้ปรับปรุงใหม่ดงัน้ี 

หุน้สำมญัท่ีออกและช ำระแลว้ (ปรับปรุงใหม่)  

 หน่วย: บำท 

   ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2557 135,000,000.00 

   เพ่ิมทุนโดยกำรออกหุน้ปันผลเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 26,999,986.00   

   ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2557 (ปรับปรุงใหม่) 161,999,986.00 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม 

 ก ำไร จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ก ำไรต่อหุ้น 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนหุ้น) (ล้ำนหุ้น) (บำท) (บำท) 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน                                                       

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั       

    ส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 10.96 11.52 162 162 0.07 0.07 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ก ำไร จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก ก ำไรต่อหุ้น  
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนหุ้น) (ล้ำนหุ้น) (บำท) (บำท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน                                                                    
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั       
    ส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 10.23 11.70 162 162 0.08 0.07 

22. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ บริษทัย่อย และพนักงำนของกลุ่มบริษทัฯ ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญัติกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และพนกังำนจ่ำยเงินสมทบและเงินสะสมเขำ้กองทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำ ๆ 
กนัในอตัรำร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนพนักงำน และจ่ำยให้แก่พนักงำนในกรณีท่ีออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของ
กลุ่มบริษทัฯ ในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดจ่้ำยเงิน
สมทบกองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 0.68 ลำ้นบำท (ปี 2557: 0.65 ลำ้นบำท) 

23. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ โดยพิจำรณำจำกระบบกำรบริหำร กำรจัดกำรและ
โครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน และสินทรัพยต์ำมส่วนงำน รวมรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำน หรือท่ีสำมำรถปันส่วน
ให้กบัส่วนงำนไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล รำยกำรท่ีไม่สำมำรถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รำยไดอ่ื้น ค่ำใชจ่้ำยใน
กำรขำย ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร และตน้ทุนทำงกำรเงิน 
ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิ 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจและกำรกระทบยอดก ำไรหรือขำดทุนตำมส่วนงำนท่ีรำยงำนของกลุ่มบริษทัฯ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 

 ธุรกจิซ้ือมาขายไปอุปกรณ์
เพ่ือความปลอดภัยและ

อุปกรณ์นิรภัย 

 
ธุรกจิเกีย่วกบัระบบ

บ าบดัน า้ 

  
ตัดรายการระหว่าง 

ส่วนงาน 

 

งบการเงนิรวม   
  

 

 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 197,539  191,574   6,534  8,159  -  -  204,073  199,733 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 13,185  (24)  4,328  5,072  (17,513)  (5,048)   -    -  

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ (162,831)  (143,464)   (3,924)  (6,143)  17,656       5,377   (149,099)  (144,230) 

ก าไรขั้นต้นตามส่วนงาน 47,893  48,086  6,938  7,088  143          329  54,974  55,503 
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 หน่วย: พนับาท 

 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 

 ธุรกจิซ้ือมาขายไปอุปกรณ์
เพ่ือความปลอดภัยและ

อุปกรณ์นิรภัย 

 
ธุรกจิเกีย่วกบัระบบ

บ าบดัน า้ 

  
ตัดรายการระหว่าง 

ส่วนงาน 

 

งบการเงนิรวม   
  

 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:               

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ            2,395  731 

รายไดอ่ื้น             834  1,327 

ค่าใชจ่้ายในการขาย             (21,735)   (20,896) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (21,799)  (21,884) 

ตน้ทุนทางการเงิน             (793)  (658) 

ภาษีเงินได ้             (3,158)  (2,862) 

ก าไรส าหรับงวด             10,718  11,261 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจและกำรกระทบยอดสินทรัพยต์ำมส่วนงำนท่ีรำยงำนของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี     
31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

      หน่วย: พนับำท 

      งบกำรเงินรวม 

  2558  2557 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน – สุทธิ   8,060   8,178 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ – สุทธิ   127,051  129,170 

สินทรัพยส่์วนกลำง   430,453  413,024 

รวมสินทรัพย์   565,564  550,372 

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ น ำเสนอรำยไดต้ำมส่วนงำนแยกตำมท่ีตั้งทำงภูมิศำสตร์ของลูกคำ้ อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์น
ต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนเงินไม่เป็นสำระส ำคญั 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์ของกลุ่มบริษทัฯ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 และ 
พ.ศ. 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับำท 
 รำยได้ 
 2558  2557 
ไทย 201,401  198,029 
ประเทศอ่ืนๆ 2,672  1,704 
รวม 204,073  199,733 
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ลกูค้ารายใหญ่ 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงท่ีมีมูลค่ำตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มบริษทัฯ 

24. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

ภำระผูกพนั 

ภาระผกูพันเกี่ยวกับสัญญาด าเนินงาน 

บริษัทใหญ่ 

บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำอำคำรส ำนกังำนโดย ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 บริษทัฯ 
มีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวดงัน้ี 

จ่ำยช ำระ หน่วย: บำท 

ภำยใน 1 ปี 216,000 

บริษทัฯ ไดท้ ำสัญญำเช่ำและรับโอนสิทธิกำรเช่ำ ประกอบดว้ยสัญญำ 2 ฉบบั ดงัน้ี 
- เม่ือวนัท่ี 22 สิงหำคม พ.ศ. 2538 บริษทัฯไดท้ ำสัญญำเช่ำอำคำรกบับริษทัแห่งหน่ึงโดยช ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำเป็นจ ำนวนเงิน 

2,800,000 บำท มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี และตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำรำยปี ตลอดอำยสุัญญำเช่ำปีละ 12,000 บำท ถึง 24,000 
บำท 

- เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2547 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำรับโอนสิทธิกำรเช่ำอำคำรจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เป็น
จ ำนวนเงิน 2,800,000 บำท มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำคงเหลือ 21 ปี 2 เดือน และตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำรำยปีตลอดอำยสุัญญำเช่ำ
ปีละ 12,000 บำท ถึง 24,000 บำท 

บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศของบริษทัฯ คือ บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรเช่ำอำคำรส ำนกังำนโดย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 บริษทัยอ่ยมีภำระผูกพนัในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำจ ำนวน 
2.05 ลำ้นบำท (63,000 ดอลล่ำร์สหรัฐ) 

ภาระผูกพันและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้กับสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนกบัสถำบนักำรเงิน ดงัน้ี 

    หน่วย: ล้ำนบำท 

    วงเงิน   เบิกใช้   ยงัไม่ได้ใช้ 

1) แอลซีและทีอำร์ 238.00  74.45  163.55 

2) ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 65.00                 -  65.00 

3) หนงัสือค ้ำประกนั 30.70  7.84  22.86 

4) เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 56.50  0.19  56.31 

5) ภำระผกูพนัตำมสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 270.00  7.98  262.02 
6) ภำระผกูพนัตำมสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เป็นเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐวงเงิน 1.15 ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐ

โดย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 ใชไ้ป 0.35 ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐ 
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บริษทัฯ ไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯ ค ้ำประกนัภำระผูกพนัของธนำคำรดงักล่ำว 

หนีสิ้นที่อำจจะเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

คดีความฟ้องร้อง 

บริษัท พดี ีเจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 13 กนัยำยน พ.ศ. 2556 บริษทัยอ่ยดงักล่ำว ถูกเจำ้หน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศฟ้องร้องว่ำดว้ยควำมผิดอนัเกิดจำกกำร
ผิดสัญญำซ้ือขำย ตำมคดีหมำยเลขด ำที่ พ.741/2556 เน่ืองจำกบริษทัยอ่ยผิดนดัไม่ช ำระค่ำสินคำ้จ ำนวนเงิน 76,448.10 
ดอลล่ำร์สหรัฐ บริษทัยอ่ยไดย้ื่นค ำให้กำรต่อสู้คดีล่ำสุดศำลนดัไกล่เกลี่ยและนดัสืบพยำนในวนัที่ 6 มีนำคม พ.ศ. 2557 
โดยบริษทัยอ่ยยื่นขอ้เสนอวำ่จะชดใชห้น้ีให้ในอตัรำร้อยละ 10 ของมูลหน้ีทั้งหมด แต่เจำ้หน้ีไม่ยอมรับเง่ือนไขดงักล่ำว จึงมี
กำรนดัไกล่เกล่ีย ในวนัท่ี 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 และวนัท่ี 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 แต่ไม่สำมำรถตกลงหำขอ้ยติุได ้ 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 บริษทัยอ่ยยื่นค ำร้องเพ่ิมเติมค ำให้กำรวำ่ ตำมค ำฟ้องของเจำ้หน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศดงักล่ำว
เป็นคดีแพง่เก่ียวกบักำรซ้ือขำยระหวำ่งประเทศ คดีจึงอยูใ่นอ ำนำจของศำลทรัพยสิ์นทำงปัญญำและกำรคำ้ต่ำงประเทศ 

เม่ือวนัท่ี 18 สิงหำคม พ.ศ. 2557 ศำลไดพ้ิเครำะห์ค ำให้กำรเพ่ิมเติมของบริษทัยอ่ยแลว้เห็นวำ่ กรณีมีปัญหำวำ่คดีน้ีเป็นคดีแพ่ง
เก่ียวกับกำรซ้ือขำยสินค้ำระหว่ำงประเทศตำม พรบ.จัดตั้ งศำลทรัพยสิ์นทำงปัญญำ และกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ และวิธี
พิจำรณำคดีทรัพยสิ์นทำงปัญญำและกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2539 มำตรำ 7(5) อนัอยู่ในอ ำนำจของศำลทรัพยสิ์นและ
กำรคำ้ระหวำ่งประเทศหรือไม่ จึงให้รอกำรพิจำรณำคดีน้ีไวช้ัว่ครำวและเสนอให้ประธำนศำลฎีกำเป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขำดเก่ียวกบั
อ ำนำจศำล และให้นัดพร้อมฟังค ำวินิจฉัยของประธำนศำลฎีกำหรือนัดช้ีสองสถำนในวนัท่ี 28 สิงหำคม พ.ศ. 2558 โดยผล
ของคดีควำมฟ้องร้องยงัมีควำมไม่แน่นอน 

ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ไดพ้ ิจำรณำผลกระทบจำกคดีควำมดงักล่ำวแลว้เห็นว ่ำจะไม่มีผลเสียหำยอยำ่งเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ เน่ืองจำกไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กูย้ืม รวมถึงไดต้ั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน 

แต่อยำ่งไรก็ตำมฝ่ำยบริหำรของบริษทัยอ่ยพิจำรณำว่ำบริษทัยอ่ยดงักล่ำวมีผลขำดทุนเกินทุนเป็นจ ำนวนมำก และไม่
ประสงคด์ ำเนินธุรกิจต่อ จึงไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 และยงัอยู่
ระหว่ำงกำรช ำระบญัชี 

25. เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัทีใ่นงบกำรเงนิ 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 และรำยงำนกำรประชุมสำมญั   
ผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน พ.ศ. 2558 ได้มีมติจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี พ.ศ. 2557 งวดสุดท้ำยในวนัท่ี 22 
พฤษภำคม พ.ศ. 2558 ในอตัรำหุน้ละ 0.12 บำท ส ำหรับผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัฯ จ ำนวนหุ้น 161.99 ลำ้นหุน้ เป็นจ ำนวนเงิน 
19.44 ลำ้นบำท รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งส้ิน 32.40 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 83.39 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี พ.ศ. 2557 
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26. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

วตุัประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและกำร
ด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.70: 1 (31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2557: 0.71: 1) และบริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.67: 1 (31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557: 0.68: 1) 

27. กำรอนุมัตงิบกำรเงิน 

กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบกำรเงินน้ีเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 




