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บริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

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 หมู่ท่ี 2 ตาํบลทบัมา อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

1.2.3 สาขาเชียงใหม่ เลขท่ี 47/55-57 หมู่ท่ี 2 ถนนโชตนา ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2.4 สาขาภูเกต็ เลขท่ี 1/127 หมู่ท่ี 3 ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมืองภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 

1.3 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ ซ้ือมาขายไปผลิตภัณฑ์เพ่ือความปลอดภัย 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 ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

1.4.2 บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2556 เพ่ือ
ประกอบธุรกิจในการรับประมูลงานกบัหน่วยงานราชการ โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน  
จดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

1.4.3 บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้ งกับกระทรวงพาณิชยข์องประเทศกัมพูชาเม่ือ        
วนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2556 ประกอบธุรกิจในการจาํหน่ายอุปกรณ์และระบบบาํบดันํ้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และ
สัมปทานนํ้ าประปาเพ่ือชุมชนในประเทศกัมพูชา โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 70           
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่าว ต่อมาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้ซ้ือเงินลงทุนใน     
บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั จากผูถื้อหุ้นรายอ่ืน ทาํให้มีสัดส่วนการถือหุ้นสามญัในบริษทั ผลธัญญะ 
(แคมโบเดีย) จาํกดั เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 100 

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. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดท้าํข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 
พ.ศ. 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินของบริษัทได้จัดทําเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัได้
จดัทาํงบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 
การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ี
ประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณการทางบญัชี
จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะ
บนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิรวม 

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

บริษัทย่อย   ประเทศ  ลกัษณะของธุรกจิ   2558   2557 

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ไทย  ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัระบบนํ้า   76.67   76.67 
              

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั   ไทย  รับประมูลงานกบัหน่วยงานราชการ   99.99   99.99 
              

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั 

  

กมัพชูา  จาํหน่ายอุปกรณ์และระบบบาํบดันํ้าเพื่อ
อุปโภคบริโภค และสมัปทานนํ้าประปาเพือ่

ชุมชนในประเทศกมัพชูา   

100.00 

  

70.00 

      

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั ไทย  ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปาใน
รูปแบบสมัปทานทั้งหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน 

99.99 99.99 

รายการและบญัชีระหวา่งกนัท่ีเป็นสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกไปในการจดัทาํงบการเงินรวม 
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 บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัฯ มีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออ้ม
ในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษัทนั้ น เพ่ือได้มาซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัย่อย           
งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตอ้งถูกปันส่วนไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม แมว้่าการ      
ปันส่วนจะทาํใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบ 

 บริษัทฯ ต้องตัดรายการบัญชีสินทรัพย  ์หน้ีสินของบริษัทย่อย มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมและ
องคป์ระกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวกบับริษทัยอ่ยนั้น ๆ และบริษทัฯ ตอ้งรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน 
เม่ือบริษทัฯ สูญเสียอาํนาจการควบคุมในบริษทัยอ่ย 

 เงินลงทุนใด ๆ ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวท่ีเหลืออยูต่อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมนบัตั้งแต่วนัท่ีสูญเสียอาํนาจการควบคุม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภา
วิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการ
สาํคญั ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัที
ในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนกไ็ด ้ 

ในอดีตบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไร
หรือขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประเมินวา่เม่ือนาํมาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีมาใชใ้น
ปี 2558 และเปล่ียนมารับรู้รายการกาํไรขาดทุนดงักล่าวทันทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะไม่มีผลกระทบต่อหน้ีสิน
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานและกาํไรสะสมยกมาในงบการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงนิรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใชแ้ทนเน้ือหาเก่ียวกบั
การบญัชีสาํหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาวา่ผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้
มาตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทน
ของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้
ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัน้ี
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ส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไป
ลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน  

มาตรฐานฉบับน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อยการร่วมการงาน        
บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มาตรฐานฉบับน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกับการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกับการวดัมูลค่ายุติธรรม 
กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการ
จะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี และใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจาก
การเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี 

จากการประเมินเบ้ืองตน้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัในอนาคต 

ในระหวา่งปี สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) จาํนวนหลาย
ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวจะไม่
มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

ขายสินค้า 

รายไดแ้ละตน้ทุนจากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯ ไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของ
สินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมสาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้ง
มอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 
รายได้จากการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและการให้บริการติดต้ังระบบบาํบัดนํา้ 

รายไดแ้ละตน้ทุนงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นและการให้บริการติดตั้งระบบบาํบดันํ้ าบนัทึกตามอตัราส่วนของงานท่ีทาํ
เสร็จ ขั้นของความสาํเร็จของงานก่อสร้างดงักล่าวคาํนวณโดยใชป้ระมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารจากการสาํรวจงานท่ีทาํ 
จาํนวนเงินทั้ งส้ินท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีสิทธิเรียกร้องจากผูว้่าจ้างโดยพิจารณาจากตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนบวกกาํไรท่ีรับรู้ (หักจาํนวน
ขาดทุนท่ีรับรู้) ในส่วนท่ีเกินกว่าเงินงวดท่ีเรียกเก็บจะแสดงไวเ้ป็น “มูลค่างานสําเร็จท่ียงัไม่เรียกเก็บ” ภายใตสิ้นทรัพย์
หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนจาํนวนเงินทั้งส้ินท่ีผูว้า่จา้งมีสิทธิเรียกร้องจากกลุ่มบริษทัฯ โดยพิจารณาจากเงินงวดท่ี
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เรียกเก็บในส่วนท่ีเกินกวา่ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน บวกกาํไรท่ีรับรู้ (หักจาํนวนขาดทุนท่ีรับรู้) จะแสดงไวเ้ป็น “รายไดค้่าก่อสร้างและ
รายไดค้่าบริการรับล่วงหนา้” ภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 

ตน้ทุนก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นและการให้บริการติดตั้งระบบบาํบดันํ้ าประกอบดว้ยตน้ทุนค่าวสัดุ ค่าแรง ค่ารับเหมา
ก่อสร้างช่วง ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายอ่ืน สัญญาก่อสร้างท่ีมีตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีจ่ายจริงมากกวา่จาํนวนท่ีควรถือเป็นตน้ทุนใน
การให้บริการตามส่วนของงานท่ีทาํเสร็จแต่ยงัไม่มีการเรียกชาํระเงินและตน้ทุนของสัญญาท่ียงัไม่เร่ิมรับรู้รายไดจ้ะแสดงไว้
เป็น “งานระหวา่งก่อสร้างและงานบริการระหวา่งติดตั้งตามสัญญา” ภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และ
สัญญาท่ีมีตน้ทุนในการให้บริการจากการคาํนวณตามส่วนท่ีทาํเสร็จมากกว่าตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดจริงจะแสดงไวเ้ป็น 
“ตน้ทุนงานก่อสร้างและตน้ทุนบริการคา้งจ่าย” ภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายการขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสัญญาท่ียงัไม่แลว้เสร็จเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาท่ีสามารถ
ประมาณผลขาดทุนนั้นได ้และรับรู้ตน้ทุนค่ารับประกนัคุณภาพงานก่อสร้างและค่าปรับตามสัญญาตามเกณฑค์งคา้ง 

รายได้จากการให้บริการอ่ืน 

 กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการเม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้เสร็จ 

ดอกเบีย้และรายได้อ่ืน 

 ดอกเบ้ียและรายไดอ่ื้นบนัทึกในกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใชจ่้ายบนัทึกในกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึง
กาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืนและค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทัฯ บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน ฐานะ
การเงินในปัจจุบนัของลูกหน้ี และการวเิคราะห์อายหุน้ี 

สินคา้คงเหลือ 

 สินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะตํ่ากว่า ตน้ทุนของสินคา้ ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและ
สภาพปัจจุบนั  

วตัถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็น
ส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตและตน้ทุนการให้บริการเม่ือมีการเบิกใช ้ตน้ทุนของวตัถุดิบประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนใน
การดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย  

 สาํรองค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพจะตั้งข้ึนโดยพิจารณาจากสินคา้ท่ีเส่ือมสภาพหรือสินคา้ท่ีเกบ็ไวน้าน 
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เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ   
ดอ้ยค่า (ถา้มี) 

บริษทัฯ จะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ถา้ราคาตามบญัชีของเงิน
ลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะ
บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนทนัที เม่ือเงินลงทุนในตราสารทุนมีการจาํหน่ายเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ี
จาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัจากจาํนวนหลกัทรัพยท่ี์จาํหน่าย 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์(ถา้มี)  

กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระมาณอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์ดงัน้ี 
อายุการให้ประโยชน์ (จํานวนปี) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  20 – 30 
ระบบสาธารณูปโภค  10 
สินคา้สาธิต  5 
เคร่ืองมือ  5 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน  3 – 5 
ยานพาหนะ  5 
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายนํ้า  ตามอายสุัญญาระยะเวลา 5 ปี 
อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัท่ีมีไวเ้พ่ือใหเ้ช่า  ตามอายสุัญญาระยะเวลา 3 ปี 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึนหรือ
ทั้งสองอยา่ง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน   

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระมาณอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์ดงัน้ี 
อายุการให้ประโยชน์ 

(จํานวนปี) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  20 - 30 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ  
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ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงานและไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน และอสังหาริมทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้าง 

การซ่อมแซมและบาํรุงรักษาจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนระหวา่งงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ตน้ทุนของการปรับปรุงใหดี้ข้ึนท่ีสาํคญั
จะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่การปรับปรุงนั้นจะทาํให้กลุ่มบริษทัฯ ได้
ประโยชน์กลบัคืนมามากกว่าการใชป้ระโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพยท่ี์ไดม้า การปรับปรุงหลกัจะตดัค่าเส่ือมราคา
ตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร และค่าตดัจาํหน่าย 

สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารแสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายของสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารคาํนวณ
จากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงภายในระยะเวลาตามอายสุัญญาเช่า  

  ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และค่าตดัจาํหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษัทฯ ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย ์และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่ม
บริษทัฯ จะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่า
ตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

อายุการให้ประโยชน์ 
(จํานวนปี) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษทัฯ จะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัฯ
หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุน
ในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์
กลุ่มบริษทัฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะไดร้ับจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีที่สะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลา
และความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์่กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย 
กลุ่มบริษทัฯใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถ
จะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจ
ในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรขาดทุน 
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ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 

กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินการจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ายสมทบท่ีกาํหนดการจ่ายสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพย์
ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัฯ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสมทบเขา้กองทุนจากทั้งพนกังาน
และกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพและภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายกุารทาํงานของพนกังาน 
โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนักงานจะไดรั้บจากการทาํงานให้กบักลุ่มบริษทัฯ ตลอดระยะเวลา
ทาํงานถึงปีท่ีเกษียณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั 
อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวคาํนวณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือผลประโยชน์พนกังานมีการเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานใหก้บักลุ่มบริษทัฯ ใน
อดีตของพนกังานจะถูกบนัทึกในกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชน์ไดมี้การ
จ่ายจริง  

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัฯ รับรู้ผลกาํไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทั้งจาํนวน 

สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าทางการเงิน 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยไ์ดโ้อนไป
ใหแ้ก่ผูเ้ช่าไม่วา่ในท่ีสุดการโอนกรรมสิทธ์ิจะเกิดข้ึนหรือไม่ จดัเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน และกลุ่มบริษทัฯ รับรู้สัญญาเช่าทาง 
การเงินเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนเงินเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่า
ปัจจุบนัของมูลค่าขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจะถูกบนัทึกในกาํไรขาดทุนตลอด
อายขุองสัญญาเช่าและการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เช่าจะตดัตามอายกุารใชง้านของสินทรัพย ์

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สัญญาเช่าสินทรัพยที์่ความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดที่ผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดร้ับจากสินทรัพยไ์ม่ได ้
โอนไปให้แก่ผูเ้ช่า จดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน และกลุ่มบริษทัฯ รับรู้จาํนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็น
ค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุน ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
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เงินตราต่างประเทศ 

สกลุเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงาน และสกลุเงินท่ีใช้ในการรายงาน 

งบการเงินของแต่ละกิจการภายในกลุ่มบริษทัฯ แสดงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน ซ่ึงเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบกิจการ งบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ แสดงสกุลเงินท่ีใชใ้นการรายงานเป็นสกุลเงินบาท 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย โดยสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทั พีดี 
เจเนซิส  เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด , บริษัท  ผล  พาลาเดียม  จํากัด  และ  บริษัท  ผล  วอเตอร์ จํากัด  เป็นสกุลเงินบาท  และของ               
บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั เป็นสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนกาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนเดิม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

การแปลงค่างบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

งบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ ไดถู้กแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการรายงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนดงัต่อไปน้ี 

- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มบริษทัฯ แปลงค่าโดยใชอ้ตัราปิด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

- รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกลุ่มบริษทัฯ แปลงค่าโดยใชอ้ตัราถวัเฉล่ียระหวา่งปี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการ 

- ทุนเรือนหุน้แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการเร่ิมแรก 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน จะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจาก
อตัราแลกเปล่ียนในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่จะมีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

กาํไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสําหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญั   
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกและเรียกชาํระในระหวา่งปี 

รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทัฯ และ
บริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
กบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญักบักลุ่มบริษทัและบริษทัฯ 
ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ
กลุ่มบริษทัและบริษทัฯ 
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ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ แต่ละรายการ บริษทัฯ คาํนึงถึงเน้ือหาของ
ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฏหมาย 

ประมาณการหน้ีสิน 

กลุ่มบริษทัฯ จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษี     
เงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีบนัทึกในส่วนของ   
ผูถื้อหุน้ใหรั้บรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํงวดท่ีตอ้งเสียภาษี 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในงวดก่อน ๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีและและมูลค่าฐานภาษี  
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี 

- ผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการภาษีเงินได ้   
รอการตดับญัชีในอนาคตอนัใกล ้

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัราภาษี
ท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทฯ ต้องคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทัฯ เช่ือวา่ได้
ตั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง 
การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน 
และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัฯ เปล่ียนการตดัสินใจ
โดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงิน
ไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ี  
จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการ
มีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่าย
ชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุก
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเร่ือง
ท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและ
ต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัฯ ไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ใน
สินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลกูหนี ้

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต ฐานะการเงินในปัจจุบนัของลูกหน้ี อายขุองหน้ีท่ีคง
คา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสินคา้จากผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนโดยใชก้ารวิเคราะห์อายุสินคา้คงเหลือ และสถานะการขายของ
สินคา้คงเหลือรายตวัในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐานที่แตกต่างกนั  อาจมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงจาํนวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือในอนาคต 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการใชง้านและมูลค่าซาก
เมื่อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการใชง้านและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น
เกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุน
จากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที ่คาดว่าจะไดร้ับคืนตํ่ากว ่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น  ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอาย ุ

กลุ่มบริษทัฯ มีขอ้ผูกมดัในการให้ประโยชน์แก่พนกังานหลงัเกษียณอายุ โดยหน้ีที่มีต่อพนกังานเป็นไปตามกฎหมาย
แรงงานไทยประมาณการหน้ีสินที่แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินเป็นมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของ
พนกังานที ่ค ํานวณดว้ยวิธีคณิตศาสตร์ประกนัภยัจากหลายสมมติฐาน  สมมติฐานที่ใชใ้นการประเมินค่าใชจ้ ่าย
ผลประโยชน์ของพนกังานสุทธิประจาํงวดไดร้วมถึงอตัราคิดลด อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนพนกังาน และอตัราการ
เปลี่ยนแปลงในจาํนวนพนกังานและอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงในอตัราเหล่าน้ีมีผลต่อประมาณการค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบั
ผลประโยชน์ของพนกังานสุทธิ ในทุกปีกลุ่มบริษทัฯ จะมีการทบทวนสมมติฐานดงักล่าว เช่น อตัราคิดลดท่ีเหมาะสม ซ่ึง
ควรสะทอ้นถึงอตัราดอกเบ้ียที่ควรนาํมาใชใ้นการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่า
จะตอ้งจ่ายให้กบัพนกังาน ในการประเมินอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม กลุ่มบริษทัฯ จะพิจารณาโดยเทียบเคียงกบัอตัราดอกเบ้ีย
ของพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว 

4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯโดยการเป็นผู ้
ถือหุ้นหรือมีผูถ้ือหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการที่มีข้ึนกบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึนโดย
ใชร้าคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ   

รายละเอียดความสัมพนัธ์ที่กลุ่มบริษทัฯ  มีกบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือเป็นกิจการท่ีบริษทัฯ 
ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบักลุ่มบริษทัฯ มีดงัน้ี 

4.1 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 
กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  ประเทศ ลกัษณะความสัมพนัธ์  สถานะบริษัท 

บริษัทย่อย:       
 บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั  ไทย  ถือหุน้  อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 
 บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั  ไทย  ถือหุน้  ดาํเนินธุรกิจ 
 บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั  กมัพชูา  ถือหุน้  ดาํเนินธุรกิจ 
 บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั  ไทย  ถือหุน้  ดาํเนินธุรกิจ 
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4.2 ยอดคงเหลือระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นกจิการที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ       

ลูกหนีก้ารค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั -  -  16,191,527.84  21,884,913.77 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั -  -     4,865,171.97   1,841,857.31 

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  2,530,974.80  90,932.88 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั -  -  23,587,674.61   23,817,703.96 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -     (2,125,762.89)  - 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  21,461,911.72  23,817,703.96 

ลูกหนีอ่ื้นกจิการที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ        

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

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั -  -       3,080,271.22   1,474,365.63 

รวมลูกหนีอ่ื้นกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     3,206,549.31  1,600,643.72 

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

รวมลูกหนีอ่ื้นกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  3,080,271.22  1,474,365.63 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นกจิการที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  24,542,182.94  25,292,069.59 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ        

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  10,000,000.00  - 

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

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  -  -  15,000,000.00  5,000,000.00 

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

สุทธิ -  -  10,000,000.00  - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั        

เจ้าหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั        

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -    16,816,203.45   643,000.00 

รวมเจ้าหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั -  -    16,816,203.45   643,000.00 
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 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

เจ้าหนีอ่ื้นกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั        

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  352,410.28  - 

รวมเจ้าหนีอ่ื้นกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั -  -  352,410.28  - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั -  -     17,168,613.73   643,000.00 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกีย่วข้องกนั        

นายมีชยั เลิศจตุรภทัร -  25,194.01  -  - 

4.3 ในระหว่างปีส้ินสุดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหว
ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: บาท 

  ณ วนัท่ี     ณ วนัท่ี  

  1 มกราคม  รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี  31 ธันวาคม 

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

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ       

งบการเงนิเฉพาะกจิการ        

บริษทัยอ่ย        

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  17,800,000.00  (7,800,000.00)  10,000,000.00 

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

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 5,000,000.00  17,800,000.00  (7,800,000.00)  15,000,000.00 

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

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  17,800,000.00  (7,800,000.00)  10,000,000.00 

4.3.1 เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั เป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน กาํหนดจ่ายชาํระคืนเม่ือทวง
ถาม คิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 

4.3.2 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั เป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน กาํหนดจ่ายชาํระ
คืนเม่ือทวงถาม คิดอตัราดอกเบ้ียในอตัรา MLR ของธนาคารกสิกรไทย บวกเพ่ิมร้อยละ 3 ต่อปี (ร้อยละ 10.13 - 
10.25)  

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดัไดผ้ิดนดัชาํระค่าดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 บริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผื่อ        
หน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน เงินตน้จาํนวน 5 ลา้นบาท และดอกเบ้ียรับ
ส่วนท่ีรับรู้ไวเ้ป็นดอกเบ้ียคา้งรับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2555 จาํนวนเงิน 0.25 
ลา้นบาท และบริษทัฯ ไดห้ยดุรับรู้รายไดค้่าดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 



 

    25 
 

4.4 รายการบญัชีท่ีมีสาระสําคญัระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 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

ตามขอ้ตกลง 
ขายสินคา้ -  -   44,114,569.67  

 
 50,010,342.51 

 
ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

ตามขอ้ตกลง 
บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จํากดั       
ขายสินคา้ - 

 
- 

 
   2,506,211.49  

 
743,766.89 

 
ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

ร้อยละ 5 – 15 
รับคืนสินคา้ - 

 
- 

 
- 

 
(184,036.59) 

 
ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

ร้อยละ 5 – 15 

บริษัท ผล วอเตอร์ จํากดั         
ซ้ือสินคา้ - 

 
- 

 
     740,284.58  

  
- 

 
ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

ร้อยละ 15 – 30 
ตน้ทุนค่าบริการบาํบดันํ้า - 

 
- 

 
   2,234,216.50  
  

643,000.00 
 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 15  

ตน้ทุนงานรับเหมาโครงการนํ้า - 
 

- 
 

 47,869,905.28  
  

- 
 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 15 – 30 

ขายสินคา้ - 
 

- 
 

   8,674,690.04  
 

84,984.00 
 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 5 – 15 

ค่านายหนา้ -  -        566,638.23   -  ราคาตามท่ีตกลงระหวา่งกนั 

4.5 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,899,753.08   23,406,184.62  16,837,289.40  20,707,828.09 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 356,657.10         807,214.79   356,657.10  807,214.79 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 19,256,410.18     24,213,399.41    17,193,946.50  21,515,042.88 
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4.6 ภาระการคํ้าประกนัใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัฯ มีภาระการคํ้าประกนัสินเช่ือใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

- หนงัสือคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสําหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั โดยเป็นการใช้
วงเงินสินเช่ือร่วมกนัภายใตว้งเงิน 20 ลา้นบาท และมีการใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 5.94 ลา้นบาท  

- คํ้ าประกันการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัท ผล วอเตอร์ จาํกัด กบับริษทัลิสซิ่งแห่งหน่ึง 
ระยะเวลา 48 เดือน ภายในวงเงิน 0.55 ลา้นบาท 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

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

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

เงินสดในมือ  856,807.25      759,340.16          434,617.56      438,612.57  

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 28,456,965.16     12,809,426.16   21,093,228.11      4,167,834.12  

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 28,794,740.81    19,920,743.94   24,846,754.44    17,148,616.55  

เชค็รับท่ียงัไม่ไดน้าํฝาก   3,125,435.07      1,715,874.40       3,125,435.07       1,715,874.40  

เชค็จ่ายท่ีผูรั้บยงัไม่นาํไปข้ึนเงิน  (2,096,959.46)   (3,585,162.15)  (2,096,959.46)  (3,585,162.15) 

รวม 59,136,988.83    31,620,222.51   47,403,075.72  19,885,775.49 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

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

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

ลูกหนีก้ารค้า        

ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 155,899,498.05  133,212,743.00  136,214,025.73   106,474,762.85 

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -   23,587,674.61    23,817,703.96  

รวมลูกหนีก้ารค้า 155,899,498.05  133,212,743.00  159,801,700.34  130,292,466.81 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (6,004,519.81)  (6,303,575.55)  (4,033,155.44)  (2,456,610.55) 

ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 149,894,978.24  126,909,167.45  155,768,544.90  127,835,856.26 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

ลูกหนีอ่ื้น        

   ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -    3,206,549.31   1,600,643.72 

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้กิจการอ่ืน 3,963,138.99  4,606,149.50   3,963,138.99  4,606,149.50 

   เงินทดรองจ่าย 1,925,418.87  -  1,925,418.87  - 

   เงินประกนัยืน่ซองประมูล 2,083,951.00  -  1,864,970.00  - 

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,015,643.31  1,089,315.26        937,794.02   1,062,073.62 

   ค่าปรับปรุงระบบโปรแกรม        

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

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

   ค่าวิเคราะห์คุณภาพนํ้าจ่ายล่วงหนา้ -  200,000.00  -  - 

   ค่าสาํรวจและวเิคราะห์โครงการ        

         จ่ายล่วงหนา้ -  620,000.00  -  - 

   ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้     740,470.22   674,468.17     740,470.22   674,468.17 

   ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกเกบ็ 2,583,210.07   841,196.71     2,214,605.86   841,196.71 

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

   ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 643,336.20  -  170,086.10  - 

   ภาษีอากรขาเขา้รอเรียกคืน 12,878,381.97     9,606,717.63   12,878,381.97  9,606,717.63 

   ลูกหน้ีกรมสรรพากร 1,395,066.78        903,898.17        532,540.72   852,416.83 

   อ่ืน ๆ     3,974,751.84   1,376,297.86     3,286,841.03  1,148,237.29 

รวมลูกหนีอ่ื้น   31,770,631.40    27,380,759.47    32,288,059.24  27,854,619.64 

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

ลูกหนีอ่ื้น – สุทธิ 31,097,254.13    27,380,759.47  31,488403.88  27,728,341.55 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น – สุทธิ 180,992,232.36   154,289,926.92   187,256,948.78  155,564,197.81 

ในปีพ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้โครงการแม่กาและโครงการอ่ืนๆ รวมเป็นจาํนวนเงิน 
5.93 ลา้นบาท และ 5.15 ลา้นบาท ในกาํไรขาดทุนของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาํดบั โดยบนัทึกเป็น
รายการ”ตดัจาํหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า” ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้ว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจและ
ออกแบบโครงการซ่ึงขณะนั้นฝ่ายบริหารเช่ือว่ามีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะเกิดโครงการดงักล่าว จึงบนัทึกไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายจ่าย
ล่วงหนา้และจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการเม่ือเกิดโครงการ แต่ต่อมาจากการศึกษาความเป็นไปไดด้งักล่าวพบวา่มี
การดาํเนินงานท่ีค่อนขา้งซับซ้อน และมีขั้นตอนท่ีหลากหลายหากกลุ่มบริษทัฯ รับงานแลว้อาจทาํให้เกิดความไม่คุม้ค่าจากการ
ลงทุนจึงเห็นสมควรท่ีจะตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายดงักล่าวในปี พ.ศ. 2558  
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6.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัฯ มียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตามจาํนวนวนัท่ีคา้ง
ชาํระไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

ลูกหนีก้ารค้ากจิการอ่ืน        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ   96,827,917.92    72,860,241.29   91,920,644.38  65,607,576.95 

เกินกาํหนดชาํระ        

1-60 วนั 44,985,611.19   47,188,870.35   39,299,714.92  34,444,667.59 
61-120 วนั 3,206,097.03   4,858,199.73   1,626,896.63  2,578,611.50 

121-180 วนั 4,426,506.22   1,593,006.22   787,430.87  986,069.40 

เกิน 180 วนัข้ึนไป 6,453,365.69   6,712,425.41   2,579,338.93  2,857,837.41 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการอ่ืน 155,899,498.05  133,212,743.00   136,214,025.73   106,474,762.85 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (6,004,519.81)  (6,303,575.55)  (1,907,392.55)  (2,456,610.55) 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการอ่ืน – สุทธิ 149,894,978.24   126,909,167.45  134,306,633.18   104,018,152.30 

        

ลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -  -      9,595,491.79   19,165,956.24 

เกินกาํหนดชาํระ        

1- 60 วนั -  -      9,149,117.39   2,869,918.32 

61-120 วนั -  -         246,479.10   44,857.81 

121-180 วนั -  -         433,760.20   479,528.62 

เกิน 180 วนัข้ึนไป -  -      4,162,826.13   1,257,442.97 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั-สุทธิ  -   -    23,587,674.61  23,817,703.96 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (2,125,762.89)  - 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั -  -  21,461,911.72  23,817,703.96 

รวมลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 149,894,978.24  126,909,167.45   155,768,544.90  127,835,856.26 
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7. สัญญาก่อสร้าง 

รายการท่ีเก่ียวกบัสัญญาก่อสร้างซ่ึงเป็นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นและการให้บริการติดตั้งระบบบาํบดันํ้ า สําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

มูลค่างานสําเร็จท่ียงัไม่ได้เรียกเกบ็        

มูลค่างานตามสญัญา   65,996,748.57   -  60,481,384.08   - 

การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ    58,094,177.54   -  53,600,122.40   - 

หกั มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเกบ็   (37,307,781.77)  -    (35,089,947.63)  - 

มูลค่างานสําเร็จท่ียงัไม่เรียกเกบ็    20,786,395.77   -  18,510,174.77   - 

งานระหว่างก่อสร้าง        

ประมาณการตน้ทุนโครงการ   48,414,414.97   -  57,100,673.50   - 

การรับรู้ตน้ทุนงานก่อสร้างตามอตัราส่วนของ
งานท่ีทาํเสร็จ    42,922,781.41   -  50,626,199.05   - 

หกั ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดจริง     (47,203,562.28)  -    (52,058,466.13)  - 

งานระหว่างก่อสร้าง 4,280,780.87  -     (1,432,267.08)   - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัฯ มีเงินจ่ายล่วงหนา้ใหแ้ก่ผูรั้บเหมาหลายสัญญาซ่ึงยงัไม่ไดเ้ร่ิมงานแสดงใน งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมเป็นจาํนวนเงิน 18.25 ลา้นบาท  

8. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

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

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557  2558  2557 

สินคา้สาํเร็จรูป 206,425,061.90  191,707,569.43  199,899,898.32  188,922,380.47 

สินคา้ระหวา่งทาง   26,824,499.77 33,032,642.35     25,836,136.81  33,032,642.35 

สินคา้ฝากขาย        322,847.48   14,145.01          322,847.48   - 

งานระหวา่งก่อสร้าง    4,280,780.87 342,528.58      1,432,267.08   342,528.58 

วตัถุดิบ - 33,174.42   -  - 

รวม 237,853,190.02 225,130,059.79   227,491,149.69  222,297,551.40 

หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่า  (10,348,507.00)  (9,251,541.17)  (10,348,507.00)      (9,251,541.17) 

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ   227,504,683.02 215,878,518.62  217,142,642.69   213,046,010.23  
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่การลดมูลค่าสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

  หน่วย: บาท 

   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2558  2557 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม  9,251,541.17  8,139,410.18 

ตั้งเพ่ิมระหวา่งปี  5,455,599.27    5,164,546.59 

โอนกลบั    (4,358,633.44)  (4,052,415.60) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม  10,348,507.00  9,251,541.17 

9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

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

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
สัดส่วนการลงทุน 

ร้อยละ 2558 
 

2557 
บริษัท 2558 2557 จํานวนเงนิ ค่าเผ่ือการด้อยค่า สุทธิ จํานวนเงนิ ค่าเผ่ือการด้อยค่า สุทธิ 

         

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

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

(แคมโบเดีย) จาํกดั 100.00 70.00 
   

6,770,686.00  (6,770,686.00) - 
   

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

3,385,685.00  

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

รวม   29,270,626.00 (18,270,686.00) 10,999,940.00 29,270,625.00 (14,885,000.00) 14,385,625.00 

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั 

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 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั  

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
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ประมาณ 3.17 ลา้นบาท) ต่อมาในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 บริษทัฯ ไดช้าํระค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือ
จนครบทั้งจาํนวนแลว้ 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 9/2558 เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีมติให้ซ้ือหุ้นบริษทั ผลธัญญะ 
(แคมโบเดีย) จาํกดั จากผูร่้วมทุน 9,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ ดว้ยมูลค่า 1 บาท ทาํให้บริษทัฯ 
มีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั จากร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ เป็นร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย คือ บริษทั      
ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั เพ่ิมเติมเน่ืองจากบริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั มีผลประกอบการขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง 
โดยคาํนวณพิจารณาตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งจาํนวน 

10. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 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                      -                    - 

11. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน เป็นเงินให้กูย้มืในรูปสัญญาเงินกูเ้พ่ือเป็นสวสัดิการของพนกังาน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ
10 ต่อปี 

12. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 

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

   หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี ยอดคงเหลือ ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 
  

เพิม่ขึน้ ลดลง 

ราคาทุน     

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

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

รวมราคาทุน 24,431,482.48  -  -  24,431,482.48 
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   หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี ยอดคงเหลือ ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 
  

เพิม่ขึน้ ลดลง 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 16,253,532.04 477,675.95 - 16,731,207.99 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 16,253,532.04  477,675.95 - 16,731,207.99 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 8,177,950.44    7,700,274.49 

บริษทัฯ ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนและสิทธิการเช่าทั้งหมด 4 แห่งดงัน้ี 

  หน่วย: ล้านบาท     

  ราคาตามบญัชี  
ราคา

ประเมนิ 

 

ผู้ประเมนิอสิระ 

 
วนัทีร่ายงานการ
ประเมนิทรัพย์สิน แห่งที่  

อสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือการลงทุน 

 
สิทธิการเช่า  รวม 

  
 

1  3.04  -  3.04  5.00  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จาํกดั  

31 ตุลาคม พ.ศ. 
2557 

2  2.47  -  2.47  5.00  บริษทั เพช็รสยามแอพไพรซลั 
จาํกดั  

6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2555 

3  1.88  -  1.88  6.38  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จาํกดั  

28 ตุลาคม พ.ศ. 
2557 

4  0.31  2.15  2.46  3.94  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จาํกดั  

28 ตุลาคม พ.ศ. 
2557 

  7.70  2.15  9.85       

ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแห่งท่ี 4 จาํนวนเงิน 3.94 ลา้นบาท ไดมี้การพิจารณารวมสิทธิการเช่าตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 2.15 ลา้นบาท 

ราคาประเมินดงักล่าวขา้งตน้ไดพิ้จารณาจากวีธีเปรียบเทียบราคาตลาดสาํหรับอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแห่งท่ี 1 ถึง แห่งท่ี 
3 และวธีิรายไดส้าํหรับอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแห่งท่ี 4 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นระดบัท่ี 2 จากเกณฑข์อ้มูล
ท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นกาํไรขาดทุนของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 0.48 ลา้นบาท 

ราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีหกัค่าเส่ือมราคาครบแลว้และยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ 
พ.ศ. 2557 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 0.54 ลา้นบาท 
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บริษทัฯ ไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 
2557 จาํนวน 7.39 ลา้นบาท และ 7.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงินกูย้มืระยะ
ยาวกบัสถาบนัการเงิน 2 แห่ง 

13. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

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

                                                หน่วย: บาท 

                                                งบการเงนิรวม 

 
ยอดคงเหลือ ณ     

วนัที่   31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2557 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี 
ยอดคงเหลือ ณ    
วนัที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 
 

เพิม่ขึน้  ลดลง  จัดประเภท  
ผลต่างการแปลงค่า

งบการเงนิ 

ราคาทุน       

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

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 99,733,499.11  2,488,610.24  (143,264.59)  -  137,803.98  102,216,648.74 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 22,531,253.30  1,268,216.23  (51,921.07)  (360,000.00)  62,749.21  23,450,297.67 

เคร่ืองมือโรงงาน 77,046.23  203,032.99  -  -  -  280,079.22 

สินคา้สาธิต 18,010,975.62  1,046,985.67  -  360,000.00  -  19,417,961.29 

ยานพาหนะ 15,164,758.16  5,758,252.32  (4,350,691.59)  -  38,204.25  16,610,523.14 

สาธารณูปโภค 14,760,944.48  132,443.66  -  -  -  14,893,388.14 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายนํ้า 6,562,129.80  14,850.00  -  -  -  6,576,979.80 

อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัท่ีมีไวเ้พื่อใหเ้ช่า -  14,969,795.75  -  -  -  14,969,795.75 

รวมราคาทุน 209,225,092.70  25,882,186.86  (4,545,877.25)                   -  238,757.44  230,800,159.75 

ค่าเส่ือมราคาสะสม            

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 28,422,991.18 3,671,411.63 (75,437.82) -  50,168.36  32,069,133.35 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 17,400,950.22  1,906,493.98  (49,031.06) (1,775.34)  20,442.51  19,277,080.31 

เคร่ืองมือโรงงาน 21,623.89  457,616.09  - -  -  479,239.98 

สินคา้สาธิต 11,833,974.69  1,200,443.02   -  1,775.34  -  13,036,193.05 

ยานพาหนะ 9,316,406.21  1,007,138.23  (2,841,504.39)  -  14,191.01  7,496,231.06 

สาธารณูปโภค 8,588,852.56  1,496,355.32   -  -  -  10,085,207.88 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายนํ้า 4,470,162.09  1,962,861.00  -  -  -  6,433,023.09 

อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัท่ีมีไวเ้พื่อใหเ้ช่า -  1,231,682.55  -  -  -  1,231,682.55 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 80,054,960.84  12,934,001.82  (2,965,973.27)                   -  84,801.88  90,107,791.27 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 129,170,131.86          140,692,368.48 
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 หน่วย: บาท 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2557 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี  ยอดคงเหลือ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 
 เพิม่ขึน้ ลดลง จัดประเภท 

ราคาทุน      

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

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 98,227,748.34  1,970,662.24  (137,100.00)  -  100,061,310.58 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 21,826,774.87  1,133,483.65  (51,921.07)  (360,000.00)  22,548,337.45 

สินคา้สาธิต 17,975,508.81  1,235,925.20  -  360,000.00  19,571,434.01 

ยานพาหนะ 14,747,309.53  5,233,018.68  (4,350,691.59)  -  15,629,636.62 

สาธารณูปโภค 14,760,944.48  6,252.34  -  -  14,767,196.82 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายนํ้า 9,869,352.50  14,850.00  -  -  9,884,202.50 

สินทรัพยส์าํหรับงานเช่าและบริการ -  14,969,795.75  -  -  14,969,795.75 

รวมราคาทุน 209,792,124.53  24,563,987.86  (4,539,712.66)  -  229,816,399.73 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 28,058,041.83 3,242,154.11 (75,437.82) -  31,224,758.12 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 17,258,222.83  1,742,925.11  (49,031.06) (1,775.34)  18,950,341.54 

สินคา้สาธิต 12,081,878.19  1,734,643.98  -  (3,000.96)  13,813,521.21 

ยานพาหนะ 9,216,911.27  903,198.18  (2,841,504.39)  337,053.09  7,615,658.15 

สาธารณูปโภค 8,598,393.73  1,467,201.72  -  (332,276.79)  9,733,318.66 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายนํ้า 5,537,949.07  2,541,299.88  -  -  8,079,248.95 

สินทรัพยส์าํหรับงานเช่าและบริการ -  1,231,682.55  - -  1,231,682.55 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม 80,751,396.92  12,863,105.53  (2,965,973.27) -  90,648,529.18 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 129,040,727.61       139,167,870.55 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นกาํไรขาดทุนของงบการเงินรวม
จาํนวนเงิน 13.59 ลา้นบาท และ 11.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั และรวมอยูใ่นกาํไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 
12.86 ลา้นบาท และ 11.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัฯ ไดน้ําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
จาํนวน 91.25 ลา้นบาท และ 92.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้ น และวงเงินกูย้ืมระยะ
ยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

ราคาทุนของสินทรัพยถ์าวรท่ีหกัค่าเส่ือมราคาครบแลว้และยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ของ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 26.91 ลา้นบาท และ 25.59 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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บริษทัฯ มียอดคงเหลือของเคร่ืองใชส้ํานักงานและยานพาหนะ ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม   
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558 2557 2558 2557 

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 6,252,232.32 493,980.00         5,726,998.68 493,980.00 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม         (404,202.64)            (24,902.00)          (386,738.03)           (24,902.00) 

ราคาตามบัญชี – สุทธิ 5,848,029.68 469,078.00 5,340,260.65 469,078.00 

14. สิทธิการเช่า - สุทธิ 

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

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 
 เพิม่ขึน้ ลดลง 

ราคาทุน 5,600,000.00 450,000.00 - 6,050,000.00 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,225,030.24)  (350,315.46)  -  (3,575,345.70) 

สุทธิ 2,374,969.76      2,474,654.30 

 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 
 เพิม่ขึน้ ลดลง 

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

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,225,030.24)  (225,315.46)  -  (3,450,345.70) 

สุทธิ 2,374,969.76      2,149,654.30 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นกาํไรขาดทุนของงบการเงิน
รวมจาํนวนเงิน 0.35 ลา้นบาท และ 0.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั และรวมอยูใ่นกาํไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน
เงิน 0.23 ลา้นบาท 
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15. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 

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

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี  ยอดคงเหลือ ณ  
วนัท่ี 31 ธันวาคม   

พ.ศ. 2558  เพิม่ขึน้ ลดลง 

ราคาทุน 10,618,662.40  873,875.35  -  11,492,537.75 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (9,218,641.47)  (713,971.14)  -  (9,932,612.61) 

สุทธิ 1,400,020.93      1,559,925.14 

 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557 

รายการเคล่ือนไหวระหว่างปี  ยอดคงเหลือ ณ  
วนัท่ี 31 ธันวาคม   

พ.ศ. 2558  เพิม่ขึน้ ลดลง 

ราคาทุน 10,618,662.40  626,335.35  -  11,244,997.75 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (9,218,641.47)  (694,032.39)  -  (9,912,673.86) 

สุทธิ 1,400,020.93      1,332,323.89 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นกาํไรขาดทุนของงบการเงิน
รวมจาํนวนเงิน 0.71 ลา้นบาท และ 0.91 ลา้นบาท ตามลาํดบั และรวมอยูใ่นกาํไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน
เงิน 0.69 ลา้นบาท และ 0.91 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีหกัค่าเส่ือมราคาครบแลว้และยงัคงใชง้านอยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 8.95 ลา้นบาท และ 6.36 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

16. ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,118,782.82  5,172,209.70  5,844,875.56   5,071,165.84 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี             -              -              -            - 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 
2557 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่
1 มกราคม 
พ.ศ. 2558 

  
กาํไร 

(ขาดทุน) 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 

 ณ วนัที ่
1 มกราคม 
พ.ศ. 2558 

  
กาํไร 

(ขาดทุน) 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี            
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 491,322.11  (59,811.15)  431,510.96  491,322.11  (109,843.60)  381,478.51 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ 1,850,308.25  354,068.60  2,204,376.85  1,850,308.25  354,068.60  2,204,376.85 
ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ดา้นความ 
    ปลอดภยัท่ีมีไวเ้พื่อใหเ้ช่า             -  94,058.38  94,058.38              -  94,058.38  94,058.38 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,830,579.34  558,256.65  3,388,835.99  2,729,535.48  435,426.34  3,164,961.82 
รวม 5,172,209.70  946,572.48  6,118,782.18  5,071,165.84  773,709.72  5,844,875.56 

  
 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่1  

มกราคม 
พ.ศ. 2557 

 
กาํไร 

(ขาดทุน) 

 ณ วนัที ่31 
ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 

 ณ วนัที ่1  
มกราคม 
พ.ศ. 2557 

 
กาํไร 

(ขาดทุน) 

 ณ วนัที ่31 
ธันวาคม  
พ.ศ. 2557 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี            
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 494,660.51  (3,338.40)  491,322.11  494,660.51  (3,338.40)  491,322.11 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ 1,627,882.04  222,426.21  1,850,308.25  1,627,882.04  222,426.21  1,850,308.25 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าทรัพยสิ์น             -              -              -  242,686.46  (242,686.46)              - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,176,457.60  654,121.74  2,830,579.34  2,176,457.60  553,077.88  2,729,535.48 
รวม 4,299,000.15  873,209.55  5,172,209.70  4,541,686.61  529,479.23  5,071,165.84 

17. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

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

  หน่วย: บาท 

    งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    2558  2557 
ตัว๋แลกเงิน 100,000,000.00 - 
   หกั ส่วนลดตัว๋แลกเงิน (874,689.76) - 
   ตัว๋แลกเงินสุทธิ 99,125,310.24 - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 40,000,000.00 - 
ทรัสตรี์ซีท - 40,949,651.27 
รวม 139,125,310.24 40,949,651.27 
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เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัฯ ออกและเสนอขายตัว๋แลกเงินจาํนวน 100 ลา้นบาท ใหแ้ก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงโดย
ไม่มีหลกัประกนั มีอตัราดอกเบ้ีย 3.55 % ต่อปี ครบกาํหนดวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษทัฯ ไดน้าํเงินท่ีไดจ้ากการออกตัว๋
แลกเงินคร้ังน้ีไปใชใ้นเป็นเงินทุนหมุนเวยีนสาํหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 อตัราดอกเบ้ียของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงินมีดงัต่อไปน้ี 

 
อตัราดอกเบีย้ต่อปี 

 
2558  2557 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
(ปี 2558 และ 2557 กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 2 แห่ง และ 3 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) 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
( ปี 2558 และ 2557 กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 2 แห่ง และ 1 แห่ง 
ตามลาํดบั) 

อตัราตามประกาศของ
ธนาคารแห่งหน่ึง 

(ร้อยละ 3.70 ถึง 3.75) 

 ร้อยละ MLR-1.50 
(ร้อยละ 5.25) 

ตัว๋แลกเงิน 
( ปี 2558 กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง) 

ส่วนลด ร้อยละ 3.55 
 

- 

ทรัสตรี์ซีท 
(ปี 2558 และ 2557  กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 2 แห่งและ 3 แห่ง 
ตามลาํดบั) 

อตัราตามประกาศของ
ธนาคารแห่งหน่ึง และ MRR 

(ร้อยละ 2.34 ถึง 4.85)  

ร้อยละ MMR และ MLR-1 
(ร้อยละ 4.28 ถึง 5.10) 

บริษทัฯ ไดน้าํที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
ดงักล่าว (ไม่รวมตัว๋แลกเงิน) 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

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

    งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    2558  2557   2558  2557 

เจ้าหนีก้ารค้า        
   เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน        

-  ในประเทศ 24,540,442.80  20,608,242.45    21,952,883.93   19,271,157.56 
-  ต่างประเทศ 87,676,185.54  105,489,394.44    85,226,176.83   103,039,385.73 

   เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -   16,816,203.45   643,000.00 
รวมเจ้าหนีก้ารค้า 112,216,628.34   126,097,636.89  123,995,264.21  122,953,543.29 

เจ้าหนีอ่ื้น       
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์   15,275,587.50  -   15,275,587.50  - 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3,571,483.79  597,306.75     1,812,237.85  387,692.09 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 6,349,547.76  3,536,336.77     4,990,949.72  3,035,744.92 
โบนสัคา้งจ่าย 6,194,803.00  9,181,254.18      5,490,185.00   8,380,350.00 
ค่าตอบแทนและบาํเหน็จกรรมการ 1,930,000.00  2,560,000.00      1,930,000.00   2,560,000.00 
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    หน่วย: บาท 

    งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
    2558  2557   2558  2557 

เงินค่าสินคา้รับล่วงหนา้ 1,722,151.44  2,118,274.52         408,031.44   2,098,024.52 
ค่าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 10,100,051.10   -  10,100,051.10   - 
ค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้คา้งจ่าย 1,468,666.62  986,130.91      1,468,666.62   986,130.91 
ค่าปรับสินคา้ล่าชา้ -  848,191.00  -  929,249.92 
ค่าจา้งผูรั้บเหมาคา้งจ่าย     6,680,721.37  -       652,800.00   - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   5,454,175.28   4,359,322.83      4,073,700.53  3,583,645.43 
อ่ืนๆ 908,588.59  1,433,137.42         476,716.78   868,513.64 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -         352,410.28  - 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น 59,655,776.45  25,619,954.38    47,031,336.82   22,829,351.43 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 171,872,404.79  151,717,591.27  171,026,601.03  145,782,894.72 

19. หนีสิ้นระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 

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

 2558  2557  2558  2557 

หนีสิ้นระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงนิคงเหลือ         
- ภายใน 1 ปี 1,289,427.72    105,711.72   1,151,343.72    105,711.72  

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,941,378.54     405,228.26   3,550,140.54    405,228.26  

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (556,966.87)  -   (516,893.96)  - 
มูลค่าปัจจุบันของหนีสิ้นระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงนิ 4,673,839.39   510,939.98   4,184,590.30  510,939.98 

หกั ส่วนของหน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน         

       ท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (1,065,944.88)  (105,711.72)    (945,561.06)  (105,711.72) 
สุทธิ  3,607,894.51  405,228.26   3,239,029.24  405,228.26 

หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษทัยอ่ย ไดรั้บการคํ้าประกนัการจ่ายชาํระโดยบริษทัฯ ทั้งจาํนวน 
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20. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 

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

      หน่วย: บาท 

      งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2558  2557 

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

เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี  -  - 

จ่ายชาํระคืนในระหวา่งปี   (6,000,000.00)   (14,000,000.00) 

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

สุทธิ  4,000,000.00  10,000,000.00 

เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูเ้งินกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงจาํนวน 30 ลา้นบาท โดยกาํหนดชาํระ
คืนเงินตน้ตามสัญญาเงินกูเ้ป็นรายเดือน เดือนละ 0.5 ลา้นบาท จาํนวน 60 งวด เร่ิมชาํระเงินตน้งวดแรกเดือนกนัยายน พ.ศ. 
2555 และกาํหนดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี โดยเร่ิมชาํระดอกเบ้ียงวดแรกเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าว 

21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2558  2557  2558 2557 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน       

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั    16,944,179.99   14,411,848.89   15,824,809.12 13,647,677.42 
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม  
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ -  - 

 
- - 

ตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ -  -  - - 

หนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน – สุทธิ  16,944,179.99   14,411,848.89  15,824,809.12 13,647,677.42 

กลุ่มบริษทัฯ กาํหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซ่ึงให้สิทธิแก่
พนักงานท่ีเกษียณอายุและทาํงานครบระยะเวลาท่ีกาํหนด เช่น 10 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชยไม่น้อยกว่าอตัราเงินเดือนเดือน
สุดทา้ย 300 วนั หรือ 10 เดือน 
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การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ          
พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2558  2557  2558 2557 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน       

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 14,411,848.89   11,089,786.75  13,647,677.42 10,882,287.98 

   ณ วนัที่ 1 มกราคม    

ผลประโยชน์ท่ีจ่าย -  -  - - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั   2,158,911.58   3,012,481.67  1,826,881.68 2,455,808.97 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 373,419.52  309,580.47  350,250.02 309,580.47 
ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ    

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  - - 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน        
   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  16,944,179.99   14,411,848.89  15,824,809.12 13,647,677.42 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานในกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2558  2557  2558 2557 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน       

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั   2,158,911.58   3,012,481.67  1,826,881.68 2,455,808.97 
ตน้ทุนดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 373,419.52  309,580.47  350,250.02 309,580.47 
ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ    

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิ 
   ท่ีรับรู้ในงวด 

        
-  

        
- 

         
- 

        
- 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,532,331.10  3,322,062.14  2,177,131.70 2,765,389.44 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ไดแ้สดงไวใ้นกาํไรขาดทุน ดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2558  2557  2558 2557 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน         

ค่าใชจ่้ายในการขาย  1,388,659.99   1,662,106.54    1,234,552.55   1,229,586.49 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  1,143,671.11  1,659,955.60        942,579.15   1,535,802.95 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,532,331.10  3,322,062.14   2,177,131.70 2,765,389.44 
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ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 (แสดง
ดว้ยค่าเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั) มีดงัน้ี 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2558   2557 

อตัราคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม        

   - ช่วงอายงุานจนถึงเกษียณอายเุฉล่ีย 10 ปี 2.51%   2.83% 

   - ช่วงอายงุานจนถึงเกษียณอายเุฉล่ีย 20 ปี 3.16%   3.65% 

   - ช่วงอายงุานจนถึงเกษียณอายเุฉล่ีย 30 ปี 3.59%   3.86% 

เงินเดือนในอนาคตท่ีเพ่ิมข้ึน 5.00%   5.00% 

อตัรามรณะ ตารางมรณะปี 2551 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และสะทอ้นประมาณการของจงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนาคตอยา่งสมเหตุสมผลประมาณการ
จากตารางมรณะ 

22. ทุนเรือนหุ้น 

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2557 มีมติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญใหม่
จาํนวน 27 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 1 
หุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 135 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 162 ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุน    
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 

23. สํารองตามกฎหมาย 

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

24. 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) อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 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) อนุมติัให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 13.50 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายในวนัท่ี 21 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

4) อนุมติัจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายประจาํปี พ.ศ. 2556 จาํนวน 2.70 ลา้นบาท เพ่ือให้บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตาม
กฎหมายครบถว้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนภายหลงัการเพ่ิมทุนจาํนวน 162 ลา้นบาท 

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัดงัน้ี 

หน่วย: บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
2558 2557 2558 2557 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ 
   และงานระหวา่งทาํ (11,626,164.40) 27,689,079.47    (4,096,632.46) 27,736,929.39 

ซ้ือสินคา้ 637,954,765.35 610,101,954.12 616,745,302.94 606,646,549.35 

ค่าจา้งผูรั้บเหมา 47,203,562.28 - 52,058,466.13 - 

ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย  14,475,964.37 12,469,599.08   14,260,129.33 12,624,132.86 
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หน่วย: บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
2558 2557 2558 2557 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน 
   ของพนกังาน 114,332,792.52 107,606,921.53   97,039,984.19 95,747,036.28 

ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 5,989,285.83  7,569,936.17  5,696,008.25     7,544,234.06  

ค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ 7,452,450.05  7,451,325.71  7,047,825.78  6,982,881.80  

ค่าสาธารณูปโภค 4,223,252.27  4,232,630.91  4,163,886.19      4,230,649.92  

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  5,932,947.76 - 5,150,000.00  - 

26. ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน        
สาํหรับงวดปัจจุบนั 10,660,529.39  11,597,947.05   10,203,274.75   11,157,629.26 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (946,572.48)  (873,209.55)      (773,709.72)  (529,479.23) 
รวม 9,713,956.91   10,724,737.50  9,429,565.03  10,628,150.03 

กระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 
  งบการเงนิรวม 

  2558   2557 

  อตัราภาษ ี       อตัราภาษ ี     

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

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 42,761,682.20 48,394,636.88 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตามอตัราภาษี 20.00 8,552,336.44 20.00    9,678,927.38 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายตามประมวลรัษฎากร 2.98 1,276,237.42 4.39 1,975,609.84 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึนจากรายจ่ายท่ีจ่ายจริง (0.72) (306,924.83) (0.53) (237,207.62) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้ 
     รอการตดับญัชี 1.99 853,184.27 1.04 470,681.23 
ผลขาดทุนในปีก่อนท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ 
     การตดับญัชี แต่นาํมาใชล้ดค่าใชจ่้ายภาษี (1.11) (470,681.23) (0.58) (259,145.40) 
ผลแตกต่างชัว่คราวในปีก่อนท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์
     ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (0.12) 

  
(51,790.43) (0.09) (41,496.75) 

ผลกระทบจากการตดัรายการระหวา่งกนั (0.32)      (138,404.72) (1.28) (862,631.18) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 22.72 9,713,956.91 23.81  10,724,737.50 
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  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2558   2557 

  อตัราภาษ ี       อตัราภาษ ี     

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

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้  37,593,388.68  49,746,007.89  

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตามอตัราภาษี 20.00 7,518,677.74 20.00 9,949,201.59 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายตามประมวลรัษฎากร 5.90 2,217,812.12 1.84 916,156.06 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึนจากรายจ่ายท่ีจ่ายจริง (0.82) (306,924.83)  (0.48) (237,207.62) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 25.08 9,429,565.03 21.36 10,628,150.03 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย 

 
หน่วย: บาท 

 
 งบการเงินรวม  

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 
2558  

 
 2557  

 
 2558  

 
 2557  

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
       

   หมดอายใุนอีก 1 ปี  4,840,642.70                 - 
 

               - 
 

               - 

   หมดอายใุนอีก 2-5 ปี 10,293,073.49 10,752,329.27 
 

               - 
 

               - 
ผลแตกต่างชัว่คราว - 

 
258,952.17 

 
               - 

 
               - 

รวม 15,133,716.19 
 

11,011,281.44 
 

               - 
 

               - 

บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศของบริษทัฯ คือ บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั ซ่ึงจดัตั้งในประเทศกมัพูชาจะตอ้งเสียภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิท่ีตอ้งเสียภาษีหรืออตัราภาษีขั้นตํ่าร้อยละ 1 ของรายไดท้ั้งหมดแลว้แต่จาํนวนใด
จะสูงกวา่ 

27. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสําหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกในระหวา่งปีและไดป้รับปรุงจาํนวนหุน้สามญัท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ของงวดก่อนท่ีนาํมา
เปรียบเทียบ (ปรับจาํนวนหุ้นตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นปันผล          
ณ วนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 27 ลา้นหุ้น) โดยถือเสมือนวา่การออกหุ้นปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวด
แรกท่ีเสนอรายงาน 
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จาํนวนหุน้สามญัท่ีชาํระแลว้ปรับปรุงใหม่ดงัน้ี 
 

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้ (ปรับปรุงใหม่) 
 

 หน่วย: บาท 

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

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

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

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงนิรวม 

 กาํไร จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนัก กาํไรต่อหุ้น 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

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

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน                   

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่     

    สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 34.31 39.86 162 162 0.21 0.24 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 กาํไร จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนัก กาํไรต่อหุ้น  
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านหุ้น) (ล้านหุ้น) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน                                        
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่     
    สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 28.16 39.12 162 162 0.17 0.24 

28. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และพนกังานจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเขา้กองทุนดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่า ๆ กนัใน
อตัราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนพนักงาน และจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่ม
บริษทัฯ ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 2.71 
ลา้นบาท (ปี 2557: 2.54 ลา้นบาท) 
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29. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ําเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจัดการและ
โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

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

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกจิ 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัฯ 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

 
ธุรกจิซ้ือมาขายไปอุปกรณ์
เพ่ือความปลอดภยัและ

อุปกรณ์นิรภยั 
ธุรกจิเกีย่วกบัระบบบําบัด

นํา้ 
ธุรกจิรับเหมาก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้าน 
ตดัรายการระหว่าง 

ส่วนงาน งบการเงนิรวม  

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 820,267 776,374 73,080 26,636 21,556       -       -        - 914,903 803,010 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 44,856 50,010 43,784 1,288 18,170       - (106,810) (51,298) - - 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ (665,901) (611,774) (79,592) (25,452) (36,692)            - 107,569 52,061 (674,616) (585,165) 

กาํไรขั้นต้นตามส่วนงาน 199,222 214,610 37,272 2,472 3,034               - 759 763 240,287 217,845 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:          

กาํไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน – สุทธิ        (683) 2,059 

รายไดอ่ื้น         3,040 2,422 

ค่าใชจ่้ายในการขาย         (101,587) (88,085) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (88,107) (83,193) 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้        (5,933)           - 

ตน้ทุนทางการเงิน         (4,255) (2,653) 

ภาษีเงินได ้         (9,714) (10,725) 

กาํไรสําหรับปี         33,048 37,670 
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ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดสินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี     
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

      หน่วย: พนับาท 

      งบการเงนิรวม 

 2558  2557 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน – สุทธิ  7,700   8,178 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ  140,692  129,170 

สินทรัพยส่์วนกลาง  519,006  413,024 

รวมสินทรัพย์  667,398  550,372 

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ นาํเสนอรายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์น
ต่างประเทศเป็นจาํนวนเงินไม่เป็นสาระสาํคญั 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 
 รายได้ 
 2558  2557 
ไทย 904,710  796,456 
ประเทศอ่ืนๆ 10,193  6,554 
รวม 914,903  803,010 

ลกูค้ารายใหญ่ 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ 

30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้า 

ภาระผูกพนั 

ภาระผกูพันเก่ียวกับสัญญาดาํเนินงาน 

บริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) 

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 
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บริษัทย่อย 

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 

ภาระผกูพันและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้กับสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 

  หน่วย: ล้านบาท 

    วงเงนิ   เบิกใช้   ยงัไม่ได้ใช้ 

1) แอลซีและทีอาร์ 268.00  -  268.00 

2) ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 95.00  40.00  55.00 

3) หนงัสือคํ้าประกนั 60.70  43.83  16.87 

4) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 51.50  -  51.50 

5) ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 275.00  -  275.00 
6) ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐวงเงิน 1.15 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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
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วินิจฉัยของประธานศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีน้ีอยูใ่นอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่าง
ประเทศกลาง ศาลจึงมีคาํสั่งใหจ้าํหน่ายคดีน้ีและใหโ้จทกไ์ปฟ้องยงัศาลท่ีมีเขตอาํนาจ  

เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เจา้หน้ีการคา้ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัยอ่ยต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง
โดยศาลนัดช้ีสองสถานหรือสืบพยานโจทก์ในวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงศาลไดต้รวจคาํร้องและคาํให้การของเจา้หน้ี
การคา้แลว้เห็นวา่ คดีมีประเดน็ขอ้พิพาทไม่ยุง่ยากจึงงดช้ีสองสถาน ทนายโจทกแ์ถลงติดใจสืบพยานบุคคลจาํนวน 2 ปาก และ
ทนายจาํเลยติดใจสืบพยานบุคคลจาํนวน 1 ปาก จึงนดัสืบพยานโจทกแ์ละสืบพยานจาํเลยในวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ  ไดพ้ ิจารณาผลกระทบจากคดีความดงักล่าวแลว้เห็นว ่าจะไม่มีผลเสียหายอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ เน่ืองจากไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กูย้ืม รวมถึงไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

31. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงในเร่ืองการให้สินเช่ือ คือความเส่ียงที่เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดในสัญญาซ่ึงก่อให้ เกิด 
ความเสียหายแก่บริษทัฯ และบริษทัย่อย ดงันั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงโดย กาํหนด
วงเงินสินเช่ือและให้สินเช่ืออย่างระมดัระวงั นอกจากน้ี ยงัมีนโยบายท่ีจะทาํธุรกรรมกบัผูค้า้ที่มีความน่าเช่ือถือ เพื่อลด
โอกาสของการสูญเสียทางการเงินจากการไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาได ้

สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัจากหักค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินโดยมีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด (อตัราดอกเบ้ีย MOR และ MLR) 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไป  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนชัว่คราวและ
เงินให้กูย้มืระยะสั้นท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืน
ภายในหน่ึงปี ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัฯ มีเจา้หน้ีและรายการซ้ือสินคา้ท่ีคาด
วา่จะเกิดท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัฯ มีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนของเจา้หน้ีการคา้ และรายการสินคา้ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนบางส่วน  

อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น
สกลุเงินตราต่างประเทศไม่ไดมี้การทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 
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 หน่วย: บาท  

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สกุลเงนิ 
สินทรัพย์ทาง

การเงนิ  
หนีสิ้นทาง
การเงนิ 

สินทรัพย์ 
ทางการเงนิ 

หนีสิ้นทาง
การเงนิ 

อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่           
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 
    (บาทต่อหน่วยเงนิตรา 

ต่างประเทศ) 
     อตัราซ้ือ อตัราขาย 
ยโูร    70,539.50  477,607.53        70,539.50  477,607.53 39.0780 39.7995 
ดอลล่าร์สหรัฐ        784,111.82 65,173,777.47   5,610,585.35 62,402,243.34 35.9233 36.2538 
ดอลล่าร์สิงคโปร์   131,003.22 21,989,967.30      131,003.22  21,989,967.30 25.2484 25.7905 
ปอนดส์เตอร์ลิง - 377,759.07 - 377,759.07 53.0726 53.9343 
เยน        16,261.82  443,089.46      16,261.82 443,089.46 0.2965 0.3028 
หยวนจีน       24,612.81 -   24,612.81 - 5.4677 5.6239 
ริงกิตมาเลเซีย         39,361.57 -        39,361.57 - 8.2898 8.5661 
ดงเวยีดนาม           4,936.00  -        4,936.00  - 0.0016 0.0016 

             

 หน่วย: บาท  

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สกุลเงนิ 
สินทรัพย์ทาง

การเงนิ  
หนีสิ้นทาง
การเงนิ 

สินทรัพย์ 
ทางการเงนิ 

หนีสิ้นทาง
การเงนิ 

อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่           
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 
    (บาทต่อหน่วยเงนิตรา 

ต่างประเทศ) 
     อตัราซ้ือ อตัราขาย 
ยโูร            4,757.78  321,595.43            4,757.78  321,595.43 39.7507 40.3552 
ดอลล่าร์สหรัฐ        375,801.49  77,486,716.51     2,201,066.56  74,955,275.29 32.8128 33.1132 
ดอลล่าร์สิงคโปร์        201,991.30  20,969,973.92        201,991.30  20,969,973.92 24.6644 25.1274 
ปอนดส์เตอร์ลิง - 642,838.36 - 642,838.36 50.7959 51.5035 
เยน          14,870.94  -          14,870.94  - 0.2712 0.2765 
หยวนจีน          86,228.58  -          86,228.58  - 5.2476 5.3519 
ริงกิตมาเลเซีย          44,024.01  -          44,024.01  - 9.2880 9.5621 
ดงเวยีดนาม            4,627.50  -            4,627.50  - 0.0016 0.0016 

 

มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็ม
ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี และ
เจา้หน้ี เงินใหกู้ย้มื และเงินกูย้มืระยะสั้น แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดว้ย
อตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวท่ี อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึน ลงตามราคาตลาด หรืออตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายติุธรรม โดยประมาณตามมูลค่า
ตามบญัชี ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

สัญญาเช่ามูลค่ายุติธรรมคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณใน
ตลาด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

32. การบริหารจัดการทุน  

วตุัประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการ
ดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

ตามงบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  พ .ศ . 2558 กลุ่มบริษัทฯ  มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ  1.07: 1               
(2557: 0.71: 1) และบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.06: 1 (2557: 0.68: 1) 

33. การจัดประเภทรายการ 

บริษทัฯ ไดม้ีการจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ใหม่
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถ้ือหุ้น   
การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รายการบัญชี 
 

ตามรายงานไว้  
จํานวนที ่           
จัดประเภท  

ตามทีจ่ัดประเภท
ใหม่ 

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน  -            3,385,000.00            3,385,000.00 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       81,311,315.51            (3,385,000.00)  77,926,315.51 

34. การอนุมัตงิบการเงนิ 

กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 


