
 

    11 
 

บริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2504 และ
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2551 และเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 

1.2 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) มีสถานท่ีประกอบการ 4 แห่ง ดงัน้ี 

1.2.1 สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 1/11 หมู่ท่ี 3 ถนนลาํลูกกา  ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา 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 สาขาภูเกต็ เลขท่ี 1/127 หมู่ท่ี 3 ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมืองภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 

1.3 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไปผลิตภัณฑ์เพ่ือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
ผลิตภณัฑเ์พ่ือการควบคุม สภาพแวดลอ้ม และผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้า 

1.4 บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 4 แห่ง ดงัน้ี 

1.4.1 บริษทั พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้ า โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 76.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 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 บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้ งกับกระทรวงพาณิชยข์องประเทศกัมพูชาเม่ือ        
วนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2556 ประกอบธุรกิจในการจาํหน่ายอุปกรณ์และระบบบาํบดันํ้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และ
สัมปทานนํ้ าประปาเพ่ือชุมชนในประเทศกัมพูชา โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 70           
ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

1.4.4 บริษัท ผล วอเตอร์ จาํกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้ งกับกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 เพ่ือ
ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาในรูปแบบสัมปทานทั้ งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยบริษทัฯ 
ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

1.5 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือ ตระกลูหวงัธาํรงและจารุตั้งตรง 
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2. เกณฑ์การนําเสนองบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ซ่ึงการ
จดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของ
ผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบ
การเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

นอกจากท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีและงบการเงินระหวา่งกาล รายการอ่ืนๆ ในงบการเงินระหวา่ง
กาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยเน้น
การใหข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีได้
รายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้
สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้
และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่ง
สมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนด
จาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
อาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด
นั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาลรวม 

งบการเงินระหว่างกาลรวมประกอบด้วยงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย  (รวมกัน เรียกว่า               
“กลุ่มบริษทัฯ”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศโดยการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัทก์ารตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ีในปีท่ีนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการบญัชีตามท่ี
กล่าวขา้งตน้บางฉบบัเป็นมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน 
หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนกไ็ด ้ 

ในอดีตบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรหรือ
ขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประเมินว่าเม่ือนาํมาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีมาใชใ้นปี 2558 
และเปล่ียนมารับรู้รายการกาํไรขาดทุนดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะไม่มีผลกระทบต่อหน้ีสินสาํรองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานและกาํไรสะสมยกมาในงบการเงิน และไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั ต่อการแสดงรายการใน          
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใชแ้ทนเน้ือหาเก่ียวกบัการ
บญัชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาวา่ผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบั
น้ีผูล้งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไป
ลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้า่ตนจะมีสัดส่วน
การถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลย
พินิจอยา่งมากในการทบทวนวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดใน
กลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน 

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัย่อยการร่วมการงานบริษทัร่วม 
รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ืองการวัดมูลค่ายติุธรรม 

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กล่าวคือ 
หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดั
มูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใช้
มาตรฐานน้ี 

จากการประเมินเบ้ืองตน้ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั
ต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่งัไม่มผีลบังคบัใช้ 

ในระหวา่งงวด สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) จาํนวนหลาย
ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1 มกราคม พ.ศ. 2559 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั  

3. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯโดยการเป็นผูถื้อหุน้
หรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาด
หรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ   

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 

4.2 ยอดคงเหลือระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นกจิการที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ       

ลูกหนีก้ารค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั -  -  18,931,078.79  21,884,913.77 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั -  -  4,896,397.42 1,841,857.31 

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  3,502,611.83 90,932.88 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั -  -  27,330,088.04 23,817,703.96 
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 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

ลูกหนีอ่ื้นกจิการที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ       

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

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั -  -  2,809,651.36 1,474,365.63 

รวมลูกหนีอ่ื้นกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     2,935,929.45 1,600,643.72 

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

รวมลูกหนีอ่ื้นกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  2,809,651.36 1,474,365.63 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นกจิการที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  30,139,739.40  25,292,069.59 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ        

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  7,800,000.00 - 

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

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  -  -  12,800,000.00  5,000,000.00 

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

สุทธิ -  -  7,800,000.00  - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั        

เจ้าหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั        

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั -  -  110,745.00  - 

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  2,000,363.44  643,000.00 

รวมเจ้าหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั -  -  2,111,108.44  643,000.00 

เจ้าหนีอ่ื้นกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั        

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  670,093.46  - 

รวมเจ้าหนีอ่ื้นกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั -  -  670,093.46  - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั -  -  2,781,201.90  643,000.00 
        

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกีย่วข้องกนั        

นายมีชยั เลิศจตุรภทัร - 
 

25,194.01 
 

- 
 

- 
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4.3 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหว
ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: บาท 

  ณ วนัท่ี     ณ วนัท่ี  

  1 มกราคม  รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวด  30 กนัยายน 

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

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ       

งบการเงนิเฉพาะกจิการ        

บริษทัยอ่ย        

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  7,800,000.00  -  7,800,000.00 

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

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 5,000,000.00  7,800,000.00  - 12,800,000.00 

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

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  7,800,000.00  -  7,800,000.00 

เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั โดยไม่คิดดอกเบ้ียระหวา่งกนั ใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ไดรั้บชาํระเงินตน้ครบทั้งจาํนวนแลว้ 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
ซ่ึงจะตอ้งจ่ายชาํระคืนเม่ือทวงถาม โดยกาํหนดอตัราดอกเบ้ียในอตัรา MLR ของธนาคารกสิกรไทย บวกเพ่ิมร้อยละ 3   
ต่อปี (ร้อยละ 10.13 - 10.25) 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดผ้ิดนดัชาํระค่าดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 บริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับ
เงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน เงินตน้จาํนวน 5 ลา้นบาท และดอกเบ้ียรับส่วนท่ีรับรู้ไวเ้ป็นดอกเบ้ียคา้ง
รับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2555 จาํนวนเงิน 0.25 ลา้นบาท และบริษทัฯ ไดห้ยุดรับรู้
รายไดค้่าดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 

4.4 รายการบัญชีท่ีมีสาระสําคญัระหว่างบริษทัฯ กับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน       
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 2558  2557  2558  2557  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทย่อย         

บริษัท ผล พาลาเดยีม จํากดั         
ซ้ือสินคา้ -  -  103,500.00  - 

 
ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 5 - 15 

ขายสินคา้ -  -  11,293,613.00  14,440,117.30 
 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 5 - 15  
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 หน่วย: บาท  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 2558  2557  2558  2557  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จํากดั       
ขายสินคา้ - 

 
- 

 
583,572.68 

 
431,533.12 

 
ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 5 – 15 

บริษัท ผล วอเตอร์ จํากดั         
ซ้ือสินคา้ - 

 
- 

 
      700,934.58  

 
- 

 
ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 5 – 15 

ตน้ทุนค่าบริการบาํบดันํ้า - 
 

- 
 

    567,249.50 
 

148,000.00 
 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 15 – 30 

ตน้ทุนงานรับเหมาโครงการนํ้า - 
 

- 
 
2,411,495.33 

 
- 

 
ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 15 – 30 

ขายสินคา้ - 
 

- 
 

513,241.00 
 

- 
 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 5 – 15 

ค่านายหนา้ -  -  214,320.21  -  ราคาตามท่ีตกลงระหวา่งกนั 

4.5 รายการบัญชีท่ีมีสาระสําคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน       
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 2558  2557  2558  2557  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทย่อย         

บริษัท ผล พาลาเดยีม จํากดั         
ซ้ือสินคา้ -  -  103,500.00  - 

 
ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 5 – 15 

ขายสินคา้ -  -  37,452,892.67  27,647,582.89 
 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 5 – 15 

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จํากดั       
ขายสินคา้ - 

 
- 

 
2,500,047.49 

 
683,756.81 

 
ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 5 – 15 

รับคืนสินคา้ - 
 

- 
 

- 
 

(184,036.59) 
 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 5 – 15 

บริษัท ผล วอเตอร์ จํากดั         
ซ้ือสินคา้ - 

 
- 

 
      700,934.58  

 
- 

 
ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 15 – 30 

ตน้ทุนค่าบริการบาํบดันํ้า - 

 

- 

 

   1,706,009.00  
 

 

148,000.00 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 15 – 30 
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 หน่วย: บาท  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 2558  2557  2558  2557  นโยบายการกาํหนดราคา 

ตน้ทุนงานรับเหมาโครงการนํ้า - 
 

- 
 
2,411,495.33 

 
- 

 
ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 15 – 30 

ขายสินคา้ - 
 

- 
 

   5,928,636.00 
  

- 
 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 5 – 15 

ค่านายหนา้ -  -  214,320.21  -  ราคาตามท่ีตกลงระหวา่งกนั 

4.6 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,609,520.19  5,085,316.30  4,095,692.07  4,643,816.30 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 88,034.10  136,545.45  88,034.10  136,545.45 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 4,697,554.29  5,221,861.75  4,183,726.17  4,780,361.75 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

ผลประโยชน์ระยะสั้น  13,588,343.54   16,457,626.90   12,045,954.46   16,016,126.90 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน       174,191.75   387,086.50        174,191.75   387,086.50 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั  13,762,535.29   16,844,713.40   12,220,146.21   16,403,213.40 

4.7 ภาระการคํ้าประกนัใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 บริษทัฯ มีภาระการคํ้าประกนัสินเช่ือใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

- หนงัสือคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสาํหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั โดยเป็นการใช้
วงเงินสินเช่ือร่วมกนัภายใตว้งเงิน 20 ลา้นบาท และมีการใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 6.07 ลา้นบาท  

- คํ้ าประกันการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษทั ผล วอเตอร์ จาํกัดกบับริษทัลิสซิ่งแห่งหน่ึง 
ระยะเวลา 48 เดือน ภายในวงเงิน 0.55 ลา้นบาท 
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5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

เงินสดในมือ       928,870.10     759,340.16        506,973.14      438,612.57  

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์  12,311,271.05     12,809,426.16     6,199,446.06      4,167,834.12  

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั  18,070,173.62   19,920,743.94    16,927,769.48     17,148,616.55  

เชค็รับท่ียงัไม่ไดน้าํฝาก    2,656,938.01     1,715,874.40      2,656,938.01       1,715,874.40  

เชค็จ่ายท่ีผูรั้บยงัไม่นาํไปข้ึนเงิน -   (3,585,162.15)  -  (3,585,162.15) 

รวม  33,967,252.78   31,620,222.51     26,291,126.69  19,885,775.49 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

6.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

ลูกหนีก้ารค้า        

ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 146,091,053.91  133,212,743.00  119,856,200.61  106,474,762.85 

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -   27,330,088.04   23,817,703.96  

รวมลูกหนีก้ารค้า 146,091,053.91  133,212,743.00  147,186,288.65  130,292,466.81 

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

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 139,787,478.36  126,909,167.45  144,729,678.10  127,835,856.26 

ลูกหนีอ่ื้น        

   ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  2,935,929.45  1,600,643.72 

   มูลค่างานสาํเร็จท่ียงัไม่เรียกเกบ็     2,626,822.43   -      2,626,822.43   - 

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้กิจการอ่ืน   10,348,498.68  4,606,149.50     2,781,538.68   4,606,149.50 

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้     1,194,810.64      1,089,315.26      1,050,339.79   1,062,073.62 

   ค่าปรับปรุงระบบโปรแกรม        

         คอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหนา้ -  1,698,419.42  -  1,698,419.42 

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ในโครงการแม่กา    5,150,000.00      5,150,000.00      5,150,000.00   5,150,000.00 

   ค่าวิเคราะห์คุณภาพนํ้าจ่ายล่วงหนา้ -  200,000.00  -  - 

   ค่าสาํรวจและวเิคราะห์โครงการ        

         จ่ายล่วงหนา้ -  620,000.00  -  - 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

   ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้        619,197.37   674,468.17         619,197.37   674,468.17 

   ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกเกบ็     1,147,449.04  841,196.71     1,001,653.37   841,196.71 

   เงินประกนัอากรนาํเขา้  567,262.15  614,296.75        567,262.15   614,296.75 

   ภาษีอากรขาเขา้รอเรียกคืน 12,681,258.79      9,606,717.63   12,681,258.79   9,606,717.63 

   ลูกหน้ีกรมสรรพากร 649,806.91        903,898.17  -  852,416.83 

   อ่ืน ๆ 3,119,921.09  1,376,297.86  2,166,889.68  1,148,237.29 

รวมลูกหนีอ่ื้น 38,105,027.10   27,380,759.47  31,580,891.71  27,854,619.64 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (673,377.27)  -  (799,655.36)  (126,278.09) 

      ค่าเผือ่จากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ (5,150,000.00)  -  (5,150,000.00)  - 

ลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 32,281,649.83   27,380,759.47  25,631,236.35  27,728,341.55 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 172,069,128.19  154,289,926.92   170,360,914.45  155,564,197.81 

6.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัฯ มียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตาม
จาํนวนวนัท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

ลูกหนีก้ารค้ากจิการอ่ืน        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 94,528,208.05    72,860,241.29   82,987,389.60  65,607,576.95 

เกินกาํหนดชาํระ        

1-60 วนั  41,037,070.78  47,188,870.35   33,409,624.06  34,444,667.59 
61-120 วนั 3,845,244.89   4,858,199.73   848,180.92  2,578,611.50 

121-180 วนั         64,711.00  1,593,006.22   35,601.60  986,069.40 

เกิน 180 วนัข้ึนไป    6,615,819.19  6,712,425.41   2,575,404.43  2,857,837.41 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการอ่ืน 146,091,053.91  133,212,743.00   119,856,200.61  106,474,762.85 

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

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการอ่ืน - สุทธิ 139,787,478.36  126,909,167.45   117,399,590.06  104,018,152.30 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -  -   13,238,320.76  19,165,956.24 

เกินกาํหนดชาํระ        

1- 60 วนั -  -      6,827,223.81   2,869,918.32 

61-120 วนั -  -     3,053,715.80   44,857.81 

121-180 วนั -  -        567,795.39   479,528.62 

เกิน 180 วนัข้ึนไป -  -     3,643,032.28   1,257,442.97 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  -   -   27,330,088.04   23,817,703.96 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 139,787,478.36  126,909,167.45   144,729,678.10  127,835,856.26 

7. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

สินคา้สาํเร็จรูป 191,929,389.17 191,707,569.43   184,488,317.71  188,922,380.47 

สินคา้ระหวา่งทาง   23,745,162.01 33,032,642.35    23,745,162.01  33,032,642.35 

สินคา้ฝากขาย        338,544.05   14,145.01          338,544.05  - 

งานระหวา่งทาํ 8,910,776.16 342,528.58   8,612,266.36  342,528.58 

วตัถุดิบ - 33,174.42   -  - 

รวม 224,923,871.39 225,130,059.79   217,184,290.13  222,297,551.40 

หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่า (11,471,315.31)  (9,251,541.17)  (11,471,315.31)   (9,251,541.17) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 213,452,556.08 215,878,518.62    205,712,974.82  213,046,010.23  

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่การลดมูลค่าสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บาท 

       
งบการเงนิรวมและ       

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 9,251,541.17 

 ตั้งเพ่ิมระหวา่งงวด     5,318,471.00 

โอนกลบั     (3,098,696.86) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 11,471,315.31 
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8. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
  หน่วย: บาท 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สัดส่วนการ

ลงทุน    
ร้อยละ 

2558 2557 

บริษทั จํานวนเงนิ ค่าเผ่ือการด้อยค่า สุทธิ จํานวนเงนิ ค่าเผ่ือการด้อยค่า สุทธิ 
        

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

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

(แคมโบเดีย) จาํกดั 70.00      6,770,685.00  (6,365,196.88)      405,488.12  
   

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

3,385,685.00  

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

รวม    29,270,625.00 (17,865,196.88) 11,405,428.12 29,270,625.00 (14,885,000.00) 14,385,625.00 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ไดมี้มติอนุมติัให้ดาํเนินการจด
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 เขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนใน
บริษทัยอ่ยดงักล่าว ในราคาเงินลงทุนหุน้ละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 9.99 ลา้นบาท 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2556 เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ 
ดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัย่อยท่ีประเทศกมัพูชา คือ บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจในการ
จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบบาํบดันํ้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และสัมปทานนํ้ าประปาเพื่อชุมชนในประเทศกมัพูชา โดยบริษทัฯ จะ
เขา้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 (มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 6.77 ลา้นบาท) จากทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 1.2 พนัลา้นเรียล (คาํนวณ
เป็นเงินบาทประมาณ 9.50 ลา้นบาทหรือประมาณ 0.3 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ) บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบั
กระทรวงพาณิชยข์องประเทศกัมพูชาแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2556 และไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเต็มจาํนวน ซ่ึง ณ วนัท่ี         
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุ้นแลว้บางส่วนเป็นจาํนวนเงิน 0.10 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ (คาํนวณเป็นเงินบาท
ประมาณ 3.17 ลา้นบาท) ต่อมาในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือ
จนครบทั้งจาํนวนแลว้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย คือ บริษทั      
ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั เพ่ิมเติมเน่ืองจากบริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั มีผลประกอบการขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง 
โดยคาํนวณมูลค่าตามบญัชีของหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยดงักล่าวจากงบการเงินท่ีผา่นการสอบทานล่าสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2558 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 0.41 ลา้นบาท และไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนสําหรับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชี
ของหุน้สามญัดงักล่าวกบัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 เป็นจาํนวนเงิน 2.98 ลา้นบาท 
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9. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บาท 
    สัดส่วนการ

ลงทุนร้อยละ 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

     2558  2557 

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. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน เป็นเงินให้กูย้มืในรูปสัญญาเงินกูเ้พ่ือเป็นสวสัดิการของพนกังาน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ
10 ต่อปี 

11. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 
สรุปไดด้งัน้ี 
    หน่วย: บาท 

       
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 8,177,950.44 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด   (357,275.44) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558              7,820,675.00  

บริษทัฯ ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนและสิทธิการเช่าทั้งหมด 4 แห่งดงัน้ี 

  หน่วย: ล้านบาท     

  ราคาตามบญัชี  
ราคา

ประเมนิ 

 

ผู้ประเมนิอสิระ 

 
วนัทีร่ายงานการ
ประเมนิทรัพย์สิน แห่งที่  

อสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือการลงทุน 

 
สิทธิการเช่า  รวม 

  
 

1  3.09  -  3.09  5.00  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี 
แวลูเอชัน่ จาํกดั  

31 ตุลาคม พ.ศ. 
2557 

2  2.50  -  2.50  5.00  บริษทั เพช็รสยามแอพไพรซลั
จาํกดั  

6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2555 

3  1.91  -  1.91  6.38  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี 
แวลูเอชัน่ จาํกดั  

28 ตุลาคม พ.ศ. 
2557 

4  0.32  2.21  2.53  3.94  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี 
แวลูเอชัน่ จาํกดั  

28 ตุลาคม พ.ศ. 
2557 

  7.82  2.21  10.03       

ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแห่งท่ี 4 จาํนวนเงิน 3.94 ลา้นบาท ไดมี้การพิจารณารวมสิทธิการเช่าตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 ซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 2.21 ลา้นบาท 
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ราคาประเมินดงักล่าวขา้งตน้ไดพิ้จารณาจากวีธีเปรียบเทียบราคาตลาดสาํหรับอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแห่งท่ี 1 ถึง แห่งท่ี 
3 และวธีิรายไดส้าํหรับอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแห่งท่ี 4 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนของ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 0.36 ลา้นบาท 

ราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีหักค่าเส่ือมราคาครบแลว้และยงัคงใชง้าน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 0.54 ลา้นบาท 

บริษทัฯ ไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 7.50 ลา้นบาท และ 7.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปจาํนองเพื่อค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และ
วงเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 2 แห่ง 

12. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 สรุปได้
ดงัน้ี 

      หน่วย: บาท 

      งบการเงนิรวม 
  งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558     129,170,131.86        129,040,727.61 

ซ้ือเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด          24,448,560.55          23,146,113.01  

รับโอนจากสินคา้คงเหลือ        1,260,693.90           1,260,693.90  

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจาํหน่าย           (70,621.49)             (64,552.18) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด          (8,689,978.63)         (8,674,318.80) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน             169,121.95   - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558        146,287,908.14       144,708,663.54 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนของ
งบการเงินรวมจาํนวนเงิน 8.69 ลา้นบาท และ 7.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั และรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะ
กิจการจาํนวนเงิน 8.67 ลา้นบาท และ 8.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษัทฯ ได้นําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 92.01 ลา้นบาท และ 92.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้ น 
และวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรท่ีหักค่าเส่ือมราคาครบแล้วและยงัคงใช้งานอยู่ ณ  วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี                
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 26.94 ล้านบาท และ 25.59 ล้านบาท 
ตามลาํดบั 



 

    25 
 

บริษทัฯ มียอดคงเหลือของเคร่ืองใชส้ํานักงานและยานพาหนะ ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน   
พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ของงบการเงินรวมโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวน 6.06 ลา้นบาท และ 0.49 
ลา้นบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจาํนวน 5.53 ลา้นบาท และ 0.49 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

13. สิทธิการเช่า - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของสิทธิการเช่า - สุทธิ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บาท 

        งบการเงนิรวม 
 งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 2,374,969.76  2,374,969.76 

ซ้ือเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 450,000.00  - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด          (256,023.62)             (168,523.62) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558           2,568,946.14             2,206,446.14 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนของ
งบการเงินรวมจาํนวน 0.26 ลา้นบาท และ 0.17 ลา้นบาท ตามลาํดบั และรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ
จาํนวนเงิน 0.17 ลา้นบาท 

14. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บาท 

        
 

 งบการเงินรวม 
 งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558  1,400,020.93  1,400,020.93 

ซ้ือเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด              873,875.35  626,335.35 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด            (577,637.27)  (570,177.17) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558           1,696,259.01              1,456,179.11  

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนของ
งบการเงินรวมจาํนวน 0.58 ลา้นบาท และ 0.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั และรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จาํนวนเงิน 0.57 ลา้นบาท และ 0.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีหักค่าเส่ือมราคาครบแลว้และยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 8.35 ลา้นบาทและ 6.36 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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15. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,018,811.21  5,172,209.70  5,905,482.49   5,071,165.84 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี             -              -              -              - 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน              
พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่
1 มกราคม 
พ.ศ. 2558 

 
 

กาํไร  

 ณ วนัที ่ 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2558 

 ณ วนัที ่
1 มกราคม 
พ.ศ. 2558 

 

กาํไร  

 ณ วนัที ่ 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2558 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี            
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 491,322.11  134,675.45  625,997.56  491,322.11  134,675.45  625,997.56 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ 1,850,308.25  443,954.81  2,294,263.06   1,850,308.25  443,954.81  2,294,263.06  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,830,579.34  267,971.25  3,098,550.59  2,729,535.48     255,686.39   2,985,221.87 
รวม   5,172,209.70  846,601.51  6,018,811.21  5,071,165.84     834,316.65  5,905,482.49 

16. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

    งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    2558  2557 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร       19,772,304.48  - 

เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน        55,000,000.00 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปทรัสตรี์ซีท       33,638,222.49  40,949,651.27 
รวม     108,410,526.97  40,949,651.27 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 อตัราดอกเบ้ียของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีดงัต่อไปน้ี 

 
อตัราดอกเบีย้ต่อปี 

 
2558  2557 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
(ไตรมาส 3 ปี 2558 และ 2557 กบัธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศ 2 และ 4 แห่ง ตามลาํดบั) 

ร้อยละ MOR ถึง MOR+0.5 
(ร้อยละ 7.37 ถึง 8.00) 

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

 
2558  2557 

เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
(ไตรมาส 3 ปี 2558 และ 2557 กบัธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศ 2 และ 1 แห่ง ตามลาํดบั) 

อตัราตามประกาศของ
ธนาคารแห่งหน่ึง 

(ร้อยละ 3.70 ถึง 3.75) 

 ร้อยละ MLR-1.50 
(ร้อยละ 5.25 ถึง 5.50) 

เงินกูย้มืระยะสั้นในรูปทรัสตรี์ซีท 
(ไตรมาส 3 ปี 2558 และ 2557  กบัธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศ 2 แห่งและ 4 แห่ง ตามลาํดบั) 

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

 

อตัราตามประกาศของ
ธนาคารแห่งหน่ึง ถึง MLR-1 

(ร้อยละ 4.30 ถึง 5.10) 

บริษทัฯ ไดน้าํที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
ดงักล่าว (ดูหมายเหตุฯ 11 และ 12) 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บาท 

    งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    2558  2557   2558  2557 

เจ้าหนีก้ารค้า        
   เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน        

-  ในประเทศ  42,920,135.86   20,608,242.45   36,818,125.63   19,271,157.56 
-  ต่างประเทศ   71,545,292.57  105,489,394.44   69,095,283.86   103,039,385.73 

   เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  2,111,108.44  643,000.00 
รวมเจ้าหนีก้ารค้า 114,465,428.43   126,097,636.89  108,024,517.93  122,953,543.29 

เจ้าหนีอ่ื้น       
ตน้ทุนงานคา้งจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  670,093.46  - 
ตน้ทุนงานคา้งจ่าย 703,614.01  -  46,728.97  - 
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย    2,829,990.41   597,306.75     2,302,121.85   387,692.09 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 4,204,735.86  3,536,336.77    3,639,201.01   3,035,744.92 
โบนสัคา้งจ่าย    3,891,872.00   9,181,254.18     3,375,833.82   8,380,350.00 
ค่าตอบแทนและบาํเหน็จกรรมการคา้งจ่าย     1,630,000.00   2,560,000.00     1,630,000.00   2,560,000.00 
เงินค่าสินคา้รับล่วงหนา้    1,377,138.11   2,118,274.52         575,138.11   2,098,024.52 
ค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้คา้งจ่าย    1,175,197.18   986,130.91     1,175,197.18  986,130.91 
ค่าปรับสินคา้ล่าชา้คา้งจ่าย        848,191.00  848,191.00        848,191.00   929,249.92 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,467,214.76  4,359,322.83  2,795,640.40  3,583,645.43 
อ่ืนๆ    1,189,142.83   1,433,137.42        908,041.40   868,513.64 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น 22,317,096.16  25,619,954.38  17,966,187.20  22,829,351.43 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 136,782,524.59  151,717,591.27  125,990,705.13  145,782,894.72 
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18. หนีสิ้นระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บาท 
    งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

หนีสิ้นระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงนิคงเหลือ         
- ภายใน 1 ปี 1,226,784.72     105,711.72   1,100,207.72     105,711.72  

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,263,735.69    405,228.26   3,837,976.47     405,228.26  

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (611,381.74)  -     (567,889.94)  - 
มูลค่าปัจจุบันของหนีสิ้นระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงนิ 4,879,138.67  510,939.98   4,370,294.25  510,939.98 

หกั ส่วนของหน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน         

       ท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (999,778.84)  (105,711.72)    (890,354.05)  (105,711.72) 
สุทธิ 3,879,359.83  405,228.26   3,479,940.20  405,228.26 

หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษทัยอ่ย ไดรั้บการคํ้าประกนัการจ่ายชาํระโดยบริษทัฯ ทั้งจาํนวน 

19. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

      หน่วย: บาท 

      งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม  16,000,000.00   30,000,000.00 

เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด  -  - 

จ่ายชาํระคืนในระหวา่งงวด       (4,500,000.00)   (14,000,000.00) 

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

สุทธิ          5,500,000.00   10,000,000.00 

เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูเ้งินกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงเป็นจาํนวน 30 ลา้นบาท 
โดยกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามสัญญาเงินกูเ้ป็นรายเดือน เดือนละ 0.5 ลา้นบาท จาํนวน 60 งวด เร่ิมชาํระเงินตน้งวดแรกเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2555 และกาํหนดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี โดยเร่ิมชาํระดอกเบ้ียงวดแรกเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

บริษทัฯ ไดน้ําท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัไปจดจาํนองเพ่ือคํ้ าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดงักล่าว        
(ดูหมายเหตุฯ 11 และ 12) 
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20. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 
และ พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2558  2557  2558 2557 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน         

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน    

   ณ วนัที ่1 มกราคม  14,411,848.89   11,089,786.76  13,647,677.42 10,882,287.98 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย    1,503,651.90  831,281.91   1,278,431.91 750,364.75 
ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ    

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  - - 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน        

   ณ วนัที ่30 กนัยายน 15,915,500.79  11,921,068.67  14,926,109.33 11,632,652.73 

21. ทุนเรือนหุ้น 

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2557 มีมติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญใหม่
จาํนวน 27 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในอตัรา 5 หุ้นเดิมต่อ  
1 หุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 135 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 162 ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบียน เพ่ิมทุน
กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2557 

ต่อมาบริษทัฯ ไดท้าํการจ่ายหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเป็นจาํนวน 26,999,986 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่า
หุ้นปันผลทั้งส้ิน 26,999,986 บาท และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ีชาํระแลว้เป็น 161,999,986 บาท กบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

22. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นสาํรองตามกฎหมาย
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ทุนสํารองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไปจ่ายปันผลได ้ทั้งน้ีบริษทัฯไดจ้ดัสรรทุน
สาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

23. เงนิปันผลจ่าย 

ปี พ.ศ. 2558 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลจากผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจาํนวน 12.96 ลา้น
บาท ในวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2558 
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ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 และรายงานการประชุมสามญั   
ผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลสําหรับปี พ.ศ. 2557 งวดสุดท้ายในวนัท่ี 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวนหุน้ 161.99 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 
19.44 ลา้นบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 32.40 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 83.39 ของกาํไรสุทธิประจาํปี พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 2557 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2557 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลจากผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจาํนวน 12.96 ลา้น
บาท ในวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2557 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี  8/2556 เม่ือวนัท่ี  9 สิงหาคม พ .ศ. 2556 และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั  คร้ังที่ 3/2557 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ พ .ศ. 2557 และรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นคร้ังท่ี 
1/2557 เมื ่อวนัที่ 23 เมษายน  พ .ศ . 2557 มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  อนุมตัิการจดัสรรกาํไรจากการ
ดาํเนินงานและการจ่ายปันผลสําหรับการดาํเนินงานปี พ.ศ. 2556 เท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.43 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 
58.05 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 114.39 ของกาํไรสุทธิประจาํปี พ.ศ. 2556 ดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 ในอตัราหุน้ละ 
0.13 บาท เป็นจาํนวน 17.55 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายในวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2556 

2) อนุมติัใหจ่้ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวน 27 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
ในอตัรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล
ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท กาํหนดจ่ายในวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

3) อนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 13.50 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายในวนัท่ี        
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

4) อนุมติัจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายประจาํปี พ.ศ. 2557 จาํนวน 2.70 ลา้นบาท เพ่ือให้บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตาม
กฎหมายครบถว้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนภายหลงัการเพ่ิมทุนจาํนวน 162 ลา้นบาท 
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24. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

30 กนัยายน 
 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด  

30 กนัยายน 
 2558  2557  2558  2557 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน        
สาํหรับงวดปัจจุบนั 2,294,923.45  3,839,153.91  8,298,027.63  8,819,870.92 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (747,511.59)  (354,660.49)  (846,601.51)  (630,571.95) 
รวม 1,547,411.86  3,484,493.42  7,451,426.12  8,189,298.97 

  
 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

30 กนัยายน 
 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด  

30 กนัยายน 
 2558  2557  2558  2557 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน        
สาํหรับงวดปัจจุบนั 2,339,441.51  3,839,153.91   8,158,800.10   8,819,870.92 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (742,878.35)  (111,974.03)    (834,316.65)  (387,885.49) 
รวม 1,596,563.16  3,727,179.88  7,324,483.45  8,431,985.43 

25. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสําหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกในระหวา่งปี
และไดป้รับปรุงจาํนวนหุน้สามญัท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ของงวดก่อนท่ีนาํมาเปรียบเทียบ (ปรับจาํนวนหุน้ตามสัดส่วน
ท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนโดยการออกหุน้ปันผล ณ วนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 27 ลา้น
หุน้) โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 
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จาํนวนหุน้สามญัท่ีชาํระแลว้ปรับปรุงใหม่ดงัน้ี 

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้ (ปรับปรุงใหม่) 
 

 หน่วย: บาท 

   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 135,000,000.00 

   เพ่ิมทุนโดยการออกหุน้ปันผลเม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 26,999,986.00   

   ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557 (ปรับปรุงใหม่) 161,999,986.00 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงนิรวม 

 กาํไร จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนัก กาํไรต่อหุ้น 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านหุ้น) (ล้านหุ้น) (บาท) (บาท) 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน                   

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั      

    สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 30 กนัยายน 2.61 12.75 162 162 0.02 0.08 

    สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 30 กนัยายน 18.10 30.85 162 162 0.11 0.19 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 กาํไร จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนัก กาํไรต่อหุ้น  
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านหุ้น) (ล้านหุ้น) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน                                        
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั      
    สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 30 กนัยายน 6.00 15.15 162 162 0.04 0.09 

    สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 30 กนัยายน 21.89 34.10 162 162 0.14 0.21 

26. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ บริษทัย่อย และพนักงานของกลุ่มบริษทัฯ ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญัติกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และพนกังานจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเขา้กองทุนดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่า ๆ 
กนัในอตัราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนพนักงาน และจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ
กลุ่มบริษทัฯ ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 0.67 ลา้นบาท และ 2.03 ลา้นบาท (ปี 2557: 0.61 ลา้นบาท และ 1.89 ลา้นบาท) 
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27. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ําเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจัดการและ
โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน และสินทรัพยต์ามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถปันส่วน
ให้กบัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รายไดอ่ื้น ค่าใชจ่้ายใน
การขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และตน้ทุนทางการเงิน 

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกจิ 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัฯ 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

 สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 

 ธุรกจิซ้ือมาขายไปอุปกรณ์
เพ่ือความปลอดภัยและ

อุปกรณ์นิรภัย 

 
ธุรกจิเกีย่วกบัระบบ

บาํบดันํา้ 

  
ตัดรายการระหว่าง 

ส่วนงาน 

 

งบการเงนิรวม  
  

 

 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 214,972  206,387 12,135  10,040  -  -  227,107  216,427 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 11,507  14,440  4,881  580  (16,388)  (15,020)   -    -  

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ (177,341)  (165,400) (9,628)  (8,652)  16,575    15,167  (170,394)  (158,885) 

กาํไรขั้นต้นตามส่วนงาน 49,138  55,427 7,388  1,968  187  147  56,713  57,542 

              

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:              

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ           (1,027)  1,024 

รายไดอ่ื้น            479  388 

ค่าใชจ่้ายในการขาย            (25,946)   (22,487) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร            (22,638)  (19,837) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์           (2,575)            - 

ตน้ทุนทางการเงิน            (1,081)  (712) 

ภาษีเงินได ้            (1,547)  (3,484) 

กาํไรสําหรับงวด            2,378  12,434 
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 หน่วย: พนับาท 

 สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 

 ธุรกจิซ้ือมาขายไปอุปกรณ์
เพ่ือความปลอดภัยและ

อุปกรณ์นิรภัย 

 
ธุรกจิเกีย่วกบัระบบ

บาํบดันํา้ 

  
ตัดรายการระหว่าง 

ส่วนงาน 

 

งบการเงนิรวม  
  

 

 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 610,880  577,922 33,322  22,669  -  -  644,202  600,591 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 37,762  27,647  13,256  648  (51,018)  (28,295)   -    -  

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ (504,435)  (448,476)  (20,222)  (18,314)  51,367    28,913  (473,290)  (437,877) 

กาํไรขั้นต้นตามส่วนงาน 144,207  157,093 26,356  5,003  349          618   170,912  162,714 

               

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:              

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ           (1,008)  1,859 

รายไดอ่ื้น            2,370  2,081 

ค่าใชจ่้ายในการขาย            (73,689)  (65,381) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร            (65,677)  (61,153) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์           (5,150)            - 

ตน้ทุนทางการเงิน            (2,843)  (1,999) 

ภาษีเงินได ้            (7,451)  (8,189) 

กาํไรสําหรับงวด            17,464  29,932 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดสินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี     
30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

      หน่วย: พนับาท 

      งบการเงนิรวม 

 2558  2557 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน – สุทธิ  7,821   8,178 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ  146,288  129,170 

สินทรัพยส่์วนกลาง  431,914  413,024 

รวมสินทรัพย์  586,023  550,372 

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ นาํเสนอรายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์น
ต่างประเทศเป็นจาํนวนเงินไม่เป็นสาระสาํคญั 
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ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัฯ สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 
 รายได้ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

30 กนัยายน 
 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

30 กนัยายน 
 2558  2557  2558  2557 
ไทย 223,233  214,681  635,516  596,175 
ประเทศอ่ืนๆ 3,874  1,746  8,686  4,416 
รวม 227,107  216,427  644,202  600,591 

ลกูค้ารายใหญ่ 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ 

28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้า 

ภาระผูกพนั 

ภาระผกูพันเก่ียวกับสัญญาดาํเนินงาน 

บริษัทใหญ่ 

บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่าและรับโอนสิทธิการเช่า ประกอบดว้ยสัญญา 2 ฉบบั ดงัน้ี 
- เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2538 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าอาคารกบับริษทัแห่งหน่ึงโดยชาํระค่าสิทธิการเช่าเป็นจาํนวนเงิน 

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

- เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 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 

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกัด 

บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารสาํนกังานโดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 บริษทั
ยอ่ยมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าจาํนวน 1.97 ลา้นบาท (54,000 ดอลล่าร์สหรัฐ) 

บริษัท ผล วอเตอร์ จาํกัด 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าอาคารกบับริษทัแห่งหน่ึงโดยชาํระค่าสิทธิการเช่าเป็นจาํนวนเงิน 
450,000 บาท มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี และตอ้งจ่ายค่าเช่ารายเดือน ตลอดอายสุัญญาเช่าเดือนละ 12,500 บาท และมีสิทธิ
ต่อสัญญาเช่าไปอีก 3 ปี โดยตอ้งจ่ายเงินค่าสิทธิการเช่าอาคารเพ่ิมอีกจาํนวน 522,000 บาท และค่าเช่ารายเดือนอีกเดือนละ       
12,500 บาท 
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ภาระผกูพันและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้กับสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

  หน่วย: ล้านบาท 

    วงเงนิ   เบิกใช้   ยงัไม่ได้ใช้ 

1) แอลซีและทีอาร์ 288.00  34.44  253.56 

2) ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 95.00                50.00  45.00 

3) หนงัสือคํ้าประกนั 30.70  9.25  21.45 

4) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 61.50               24.77  36.73 

5) ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 275.00  24.24  250.76 
6) ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐวงเงิน 1.15 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ

โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 ยงัไม่มีการใชว้งเงินดงักล่าว 

บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ คํ้าประกนัภาระผูกพนัของธนาคารดงักล่าว 

หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ภายหน้า 

คดีความฟ้องร้อง 

บริษัท พดี ีเจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จํากดั 

เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน พ.ศ. 2556 บริษทัยอ่ยดงักล่าว ถูกเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศฟ้องร้องว่าดว้ยความผิดอนัเกิดจากการ
ผิดสัญญาซ้ือขาย ตามคดีหมายเลขดาํที่ พ.741/2556 เน่ืองจากบริษทัยอ่ยผิดนดัไม่ชาํระค่าสินคา้จาํนวนเงิน 76,448.10 
ดอลล่าร์สหรัฐ บริษทัยอ่ยไดย้ื่นคาํให้การต่อสู้คดีล่าสุดศาลนดัไกล่เกลี่ยและนดัสืบพยานในวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557 
โดยบริษทัยอ่ยยื่นขอ้เสนอวา่จะชดใชห้น้ีให้ในอตัราร้อยละ 10 ของมูลหน้ีทั้งหมด แต่เจา้หน้ีไม่ยอมรับเง่ือนไขดงักล่าว จึงมี
การนดัไกล่เกล่ีย ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 แต่ไม่สามารถตกลงหาขอ้ยติุได ้ 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 บริษทัยอ่ยยื่นคาํร้องเพ่ิมเติมคาํให้การวา่ ตามคาํฟ้องของเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศดงักล่าว
เป็นคดีแพง่เก่ียวกบัการซ้ือขายระหวา่งประเทศ คดีจึงอยูใ่นอาํนาจของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ต่างประเทศ 

เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ศาลไดพิ้เคราะห์คาํให้การเพ่ิมเติมของบริษทัยอ่ยแลว้เห็นวา่ กรณีมีปัญหาวา่คดีน้ีเป็นคดีแพ่ง
เก่ียวกับการซ้ือขายสินค้าระหว่างประเทศตาม พรบ.จัดตั้ งศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา และการคา้ระหว่างประเทศ และวิธี
พิจารณาคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 7(5) อนัอยู่ในอาํนาจของศาลทรัพยสิ์นและ
การคา้ระหวา่งประเทศหรือไม่ จึงให้รอการพิจารณาคดีน้ีไวช้ัว่คราวและเสนอให้ประธานศาลฎีกาเป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขาดเก่ียวกบั
อาํนาจศาล และให้นัดพร้อมฟังคาํวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาหรือนัดช้ีสองสถานในวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยคาํ
วินิจฉัยของประธานศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีน้ีอยูใ่นอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่าง
ประเทศกลาง ศาลจึงมีคาํสั่งให้จาํหน่ายคดีน้ีและให้โจทก์ไปฟ้องยงัศาลท่ีมีเขตอาํนาจ ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 
เจา้หน้ีการคา้ยงัไม่ไดด้าํเนินการฟ้องศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา และการคา้ระหวา่งประเทศแต่อยา่งใด 

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ  ไดพ้ ิจารณาผลกระทบจากคดีความดงักล่าวแลว้เห็นว ่าจะไม่มีผลเสียหายอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ เน่ืองจากไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กูย้ืม รวมถึงไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 
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แต่อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยพิจารณาว่าบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีผลขาดทุนเกินทุนเป็นจาํนวนมาก และไม่
ประสงคด์าํเนินธุรกิจต่อ จึงไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และยงัอยู่
ระหว่างการชาํระบญัชี 

29. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที่สําคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและ
การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.91: 1 (ณ วนัท่ี      
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557: 0.71: 1) และบริษัทฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.84: 1 (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557:       
0.68: 1) 

30. การอนุมัตงิบการเงนิ 

กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 


