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บริษทั ผลธัญญะ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

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

1.2 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) มีสถานท่ีประกอบการ 4 แห่ง ดงัน้ี 

1.2.1 สาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 1/11 หมู่ท่ี 3 ถนนลาํลูกกา  ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี  

1.2.2 สาขาระยอง เลขท่ี 155/213 ตาํบลทบัมา อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

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

1.2.4 สาขาภูเกต็ เลขท่ี 1/127 หมู่ท่ี 3 ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมืองภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 

1.3 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไปผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
ผลิตภณัฑเ์พื่อการควบคุม สภาพแวดลอ้ม และผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้า 

1.4 บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 4 แห่ง ดงัน้ี 

1.4.1 บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง 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 เพื่อ
ประกอบธุรกิจในการรับประมูลงานและขายสินคา้ให้กบัหน่วยงานราชการเก่ียวกับสินคา้อาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัฯ ลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน  จดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

1.4.3 บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้ งกับกระทรวงพาณิชย์ของประเทศกัมพูชาเม่ือ        
วนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2556 ประกอบธุรกิจในการจาํหน่ายอุปกรณ์และระบบบาํบดันํ้ าเพื่ออุปโภคบริโภค และ
สัมปทานนํ้ าประปาเพื่อชุมชนในประเทศกัมพูชา 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 งกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 เพื่อ
ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาในรูปแบบสัมปทานทั้ งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และจาํหน่าย    
และให้บริการผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้ าโดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

1.5 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือ ตระกลูหวงัธาํรงและจารุตั้งตรง 
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2. เกณฑ์การนําเสนองบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ซ่ึงการ
จดัทาํงบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพื่อความสะดวกของ
ผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกับภาษาไทย บริษทัฯ ได้จัดทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบ
การเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 

นอกจากท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีและงบการเงินระหว่างกาล รายการอ่ืนๆ ในงบการเงินระหว่าง
กาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยเน้น
การใหข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือ่ไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีได้
รายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารต้องใช้การประมาณและขอ้
สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้
และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนด
จาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
อาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด
นั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

เกณฑ์การจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาลรวม 

งบการเงินระหว่างกาลรวมประกอบด้วยงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย  (รวมกัน เรียกว่า               
“กลุ่มบริษทัฯ”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี 2558 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) จาํนวน
หลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง
ดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯโดยการเป็นผูถื้อหุน้
หรือมีผูถื้อหุน้ร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาด
หรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ   

รายละเอียดความสัมพนัธท่ี์กลุ่มบริษทัฯ  มีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือเป็นกิจการท่ีบริษทัฯ ควบคุม 
หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบักลุ่มบริษทัฯ  มีดงัน้ี 

4.1 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  ประเทศ ลักษณะความสัมพนัธ์  สถานะบริษัท 

บริษทัย่อย:       
 บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั  ไทย  ถือหุน้  อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 
 บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั  ไทย  ถือหุน้  ดาํเนินธุรกิจ 
 บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั  กมัพชูา  ถือหุน้  ดาํเนินธุรกิจ 
 บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั  ไทย  ถือหุน้  ดาํเนินธุรกิจ 

4.2 ยอดคงเหลือระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ       

ลูกหนีก้ารค้ากิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน        
บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั -  -  11,252,827.28  16,191,527.84 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั -  -  5,252,509.23     4,865,171.97  

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  322,323.59  2,530,974.80 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน -  -  16,827,660.10  23,587,674.61  

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

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน - สุทธิ -  -  14,701,897.21  21,461,911.72 

ลูกหนีอ่ื้นกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน        

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

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั -  -  150,000.00  - 
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 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั -  -  3,054,233.53    3,080,271.22  

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  224,532.71  - 

รวมลูกหนีอ่ื้นกิจการที่เก่ียวข้องกัน -  -  3,555,044.33  3,206,549.31 

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

รวมลูกหนีอ่ื้นกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน - สุทธิ -  -  3,428,766.24  3,080,271.22 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ -  -  18,130,663.45  24,542,182.94 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน - สุทธิ        

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

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั -  -  5,000,000.00  - 

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

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  -  -  10,000,000.00  15,000,000.00 

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

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน - สุทธิ -  -  5,000,000.00  10,000,000.00 
        

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        

เจ้าหนีก้ารค้ากิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน        

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  5,278,024.49  677,003.47 

รวมเจ้าหนีก้ารค้ากิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน -  -  5,278,024.49  677,003.47 

ต้นทุนงานโครงการค้างจ่ายกิจการที่เก่ียวข้องกัน        

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  1,910,997.90  16,139,199.98 

รวมต้นทุนงานโครงการค้างจ่ายกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน -  -  1,910,997.90  16,139,199.98 

รวมเจ้าหนีก้ารค้ากิจการที่เก่ียวข้องกัน -  - 7,189,022.39 16,816,203.45 
        

เจ้าหนีอ่ื้นกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน        

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  343,569.95  352,410.28 

รวมเจ้าหนีอ่ื้นกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน -  -  343,569.95  352,410.28 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -  -  7,532,592.34   17,168,613.73  
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4.3 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหว
ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: บาท 

  ณ วนัท่ี     ณ วนัที่  

  1 มกราคม  รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวด  31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2559  เพิม่ขึน้  ลดลง  พ.ศ. 2559 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน - สุทธิ       

งบการเงนิเฉพาะกิจการ        

บริษทัยอ่ย        

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

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั -  5,000,000.00  - 5,000,000.00 

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

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 15,000,000.00  5,000,000.00  (10,000,000.00) 10,000,000.00 

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

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน - สุทธิ 10,000,000.00  5,000,000.00  (10,000,000.00)  5,000,000.00 

4.3.1 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั เป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน กาํหนดจ่ายชาํระคืนเม่ือ
ทวงถาม คิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.70 ต่อปี 

4.3.2 เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั เป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน กาํหนดจ่ายชาํระคืนเม่ือทวง
ถาม คิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี ในระหว่างไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2559 บริษทัฯ ไดรั้บชาํระคืนเงินให้
กูย้มืจากบริษทั ผล วอเตอร์จาํกดั ทั้งจาํนวนแลว้ 

4.3.3 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั เป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน กาํหนดจ่ายชาํระ
คืนเม่ือทวงถาม คิดอตัราดอกเบี้ยในอตัรา MLR ของธนาคารกสิกรไทย บวกเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี (ร้อยละ 10.13 - 
10.25)  

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ไดผ้ิดนดัชาํระค่าดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 บริษทัฯ ไดต้ั้งค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับดังกล่าวแลว้ทั้ งจาํนวน เงินตน้จาํนวน 5 ลา้นบาท และ
ดอกเบ้ียรับส่วนท่ีรับรู้ไวเ้ป็นดอกเบ้ียคา้งรับตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 
จาํนวนเงิน 0.25 ลา้นบาท และบริษทัฯ ไดห้ยดุรับรู้รายไดค่้าดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 
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4.4 รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 
2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ   

 2559  2558  2559  2558  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษทัย่อย         

บริษทั ผล พาลาเดยีม จํากัด         
ขายสินคา้ -  -  9,150,455.00  13,185,511.87 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ตามขอ้ตกลง (พ.ศ. 2558: 

ร้อยละ 5 - 15) 
รายไดจ้ากการบริหารงาน -  -  150,000.00  -  ราคาตามท่ีตกลงระหวา่งกนั 
ดอกเบ้ียรับ -    6,438.36  -  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 ต่อปี 
บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จํากัด       
ขายสินคา้ - 

 
- 

 
509,417.72 

 
1,901,978.81 

 
ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

ร้อยละ 5 - 15 

บริษทั ผล วอเตอร์ จํากัด         
ซ้ือสินคา้ -  -  20,000.00  -  ราคาตามท่ีตกลงระหวา่งกนั 
ตน้ทุนค่าบริการบาํบดันํ้า - 

 

- 

 

331,509.00 

 

541,000.00 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 15 (พ.ศ. 2558:      

ร้อยละ 5 - 15) 
ตน้ทุนงานรับเหมาโครงการนํ้า - 

 
- 

 
6,764,863.32 

 
- 

 
ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

ร้อยละ 15 - 30 
ขายสินคา้ - 

 

- 

 

450,614.00 

 

1,909,576.00 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 5 - 15 (พ.ศ. 2558: 

ร้อยละ 10) 
รายไดจ้ากการบริหารงาน -  -  150,000.00  -  ราคาตามท่ีตกลงระหวา่งกนั 
ดอกเบ้ียรับ -  -  36,986.30  -  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.0 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น -  -  74,532.71  -  ราคาตามท่ีตกลงระหวา่งกนั 
ค่านายหนา้ -  -  49,317.90  -  ราคาตามท่ีตกลงระหวา่งกนั 

4.5 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 5,890,861.16   4,165,337.37     5,411,397.78   3,651,454.70 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน       124,908.00   78,190.23        124,908.00   78,190.23 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 6,015,769.16  4,243,527.60     5,536,305.78   3,729,644.93 
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4.6 ภาระการคํ้าประกนัใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัฯ มีภาระการคํ้าประกนัสินเช่ือใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

- หนงัสือคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสําหรับบริษทัย่อยคือ บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั วงเงิน 20 ลา้น
บาท และมีการใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 6.34 ลา้นบาท  

- หนังสือคํ้าประกันกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสําหรับบริษทัย่อยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกัด โดยเป็นการใช้
วงเงินสินเช่ือร่วมกนัภายใตว้งเงิน 10 ลา้นบาท และมีการใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 0.12 ลา้นบาท  

- คํ้าประกนัการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั กบับริษทัลิสซ่ิงแห่งหน่ึง ระยะเวลา 
48 เดือน ภายในวงเงิน 0.55 ลา้นบาท 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

เงินสดในมือ 918,830.74    856,807.25    477,069.83          434,617.56  

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 13,939,040.40   28,456,965.16   6,219,127.06   21,093,228.11 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 22,719,156.65   28,794,740.81   21,248,641.73   24,846,754.44 

เช็ครับท่ียงัไม่ไดน้าํฝาก 899,430.14     3,125,435.07      899,430.14       3,125,435.07  

เช็คจ่ายท่ีผูรั้บยงัไม่นาํไปข้ึนเงิน -   (2,096,959.46)  -  (2,096,959.46) 

รวม 38,476,457.93   59,136,988.83    28,844,268.76  47,403,075.72 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

6.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

ลูกหนีก้ารค้า        

ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 155,670,952.03   155,899,498.05  139,200,753.80  136,214,025.73  

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -    16,827,660.10    23,587,674.61  

รวมลูกหนีก้ารค้า 155,670,952.03   155,899,498.05  156,028,413.90  159,801,700.34 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (5,753,734.42)  (6,004,519.81)  (4,032,532.31)  (4,033,155.44) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 149,917,217.61   149,894,978.24  151,995,881.59  155,768,544.90 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
ลูกหนีอ่ื้น        

   ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  3,555,044.33    3,206,549.31  

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้กิจการอ่ืน 3,351,336.55  3,963,138.99  3,351,336.55   3,963,138.99 

   เงินทดรองจ่าย  53,195.00   1,925,418.87   53,195.00   1,925,418.87 

   เงินประกนัยืน่ซองประมูล    1,036,967.00   2,083,951.00     1,036,850.00   1,864,970.00 

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,225,515.38   1,015,643.31  1,030,114.58         937,794.02  

   ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 1,322,593.33       740,470.22   1,322,593.33      740,470.22  

   ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ     8,727,038.91  2,583,210.07       8,151,177.68      2,214,605.86  

   เงินประกนัอากรนาํเขา้ 567,262.15    567,262.15  567,262.15      567,262.15 

   ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 2,596,625.53   643,336.20  707,334.15   170,086.10 

   ภาษีอากรขาเขา้รอเรียกคืน 9,988,118.83   12,878,381.97  9,988,118.83    12,878,381.97 

   ลูกหน้ีกรมสรรพากร 29,277.74   1,395,066.78  -        532,540.72  

   อ่ืน ๆ 2,307,773.06       3,974,751.83   1,064,799.83     3,286,841.03 

รวมลูกหนีอ่ื้น   31,205,703.48    31,770,631.39    30,827,826.43     32,288,059.24 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (673,377.27)  (673,377.27)  (799,655.36)  (799,655.36) 

ลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ   30,532,326.21   31,097,254.12    30,028,171.07   31,488,403.88 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 180,449,543.82   180,992,232.36   182,024,052.66   187,256,948.78 
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6.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัฯ มียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตาม
จาํนวนวนัท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

ลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 97,858,076.65     96,827,917.92  91,993,912.81  91,920,644.38 

เกินกาํหนดชาํระ        

1-60 วนั 38,405,041.17   44,985,611.19   36,308,469.51  39,299,714.92 
61-120 วนั 10,023,886.36   3,206,097.03   8,099,175.71  1,626,896.63 

121-180 วนั 1,689,319.61   4,426,506.22   137,882.56  787,430.87 

เกิน 180 วนัข้ึนไป 7,694,628.24   6,453,365.69   2,661,313.21  2,579,338.93 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการอ่ืน 155,670,952.03   155,899,498.05  139,200,753.80  136,214,025.73  

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (5,753,734.42)  (6,004,519.81)  (1,906,769.42)  (1,907,392.55) 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการอ่ืน - สุทธิ 149,917,217.61   149,894,978.24   137,293,984.38  134,306,633.18  
        

ลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -  -    10,174,308.70       9,595,491.79  

เกินกาํหนดชาํระ        

1- 60 วนั -  -  1,902,703.60       9,149,117.39  

61-120 วนั -  -     6,595.48          246,479.10  

121-180 วนั -  -    240,630.56          433,760.20  

เกิน 180 วนัข้ึนไป -  -  4,503,421.76       4,162,826.13  

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกัน  -   -  16,827,660.10    23,587,674.61 

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

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกัน -  -  14,701,897.21  21,461,911.72 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 149,917,217.61  149,894,978.24  151,995,881.59  155,768,544.90 
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7. สัญญาก่อสร้าง 

รายการท่ีเก่ียวกบัสัญญาก่อสร้างซ่ึงเป็นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นและการให้บริการติดตั้งระบบบาํบดันํ้ า ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

มูลค่างานสําเร็จท่ียงัไม่ได้เรียกเก็บ        

มูลค่างานตามสญัญา 305,006,879.74    65,996,748.57    299,169,258.68   60,481,384.08  

การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ 110,463,466.72     58,094,177.54    104,755,501.88   53,600,122.40  

หกั มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเกบ็ (54,646,653.84)    (37,307,781.77)    (49,780,989.00)   (35,089,947.63) 

มูลค่างานสําเร็จท่ียงัไม่เรียกเก็บ 55,816,812.88    20,786,395.77      54,974,512.88   18,510,174.77  

งานระหว่างก่อสร้าง        

ประมาณการตน้ทุนโครงการ 264,765,187.84   48,414,414.97   271,524,064.29  57,100,673.50 

การรับรู้ตน้ทุนงานก่อสร้างตามอตัราส่วนของ    
     งานท่ีทาํเสร็จ 91,454,084.67 

 
   42,922,781.41   98,272,348.89   50,626,199.05  

หกั ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดจริง (116,823,288.09)  (47,203,562.28)   (123,328,434.81)   (52,058,466.13) 

งานระหว่างก่อสร้าง (25,369,203.42)  (4,280,780.87)    (25,056,085.92)    (1,432,267.08) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัฯ มีเงินจ่ายล่วงหนา้ให้แก่ผูรั้บเหมาหลายสัญญาซ่ึงยงั
ไม่ไดเ้ร่ิมงานแสดงในงบการเงินรวมจาํนวนเงิน 23.92 ลา้นบาท และ 18.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เป็นจาํนวนเงิน 23.74 ลา้นบาท และ 18.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

8. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

สินคา้สาํเร็จรูป  205,677,624.04  206,425,061.90    193,311,853.08   199,899,898.32 

สินคา้ระหวา่งทาง    22,953,885.79  26,824,499.77     22,953,885.79     25,836,136.81 

สินคา้ฝากขาย         247,885.01          322,847.48           247,885.01          322,847.48  

งานระหว่างก่อสร้าง (หมายเหตุฯ 7)    25,369,203.42     4,280,780.87      25,056,085.92      1,432,267.08  

รวมสินค้าคงเหลือ 254,248,598.26  237,853,190.02    241,569,709.80   227,491,149.69 

หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่า (10,312,127.13) (10,348,507.00)  (10,312,127.13)  (10,348,507.00) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 243,936,471.13 227,504,683.02   231,257,582.67  217,142,642.69 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่การลดมูลค่าสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

     หน่วย: บาท 

        
 

งบการเงนิรวมและ       
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม  10,348,507.00 

ตั้งเพิม่ระหวา่งงวด  148,639.01 

โอนกลบั              (185,018.88) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม  10,312,127.13 

9. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
   หน่วย: บาท 

   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
สัดส่วนการลงทุน 

ร้อยละ 2559 
 

2558 
บริษัท 2559 2558 จาํนวนเงิน ค่าเผื่อการด้อยค่า สุทธ ิ จาํนวนเงิน ค่าเผื่อการด้อยค่า สุทธ ิ

         

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 100.00 100.00 
   

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

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

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 29,270,626.00 (18,270,686.00) 10,999,940.00 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงิน
ลงทุนในบริษทัย่อย คือบริษทั พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั และบริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั ทั้งจาํนวน เน่ืองจาก
บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั มีผลขาดทุนเกินทุนเป็นจาํนวนมาก และปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี รวมถึงบริษทั 
ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั มีผลประกอบการขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง 

10. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บาท 
    สัดส่วนการ

ลงทุนร้อยละ 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

     2559  2558 
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                      -                    - 
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11. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน เป็นเงินใหกู้ย้มืในรูปสัญญาเงินกูเ้พื่อเป็นสวสัดิการของพนกังาน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ
10 ต่อปี 

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
สรุปไดด้งัน้ี 
    หน่วย: บาท 

       
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 7,700,274.49 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด   (117,783.13) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559              7,582,491.36  

บริษทัฯ ประเมินราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและสิทธิการเช่าทั้งหมด 4 แห่งดงัน้ี 

  หน่วย: ล้านบาท     

  ราคาตามบัญชี  
ราคา

ประเมิน 

 

ผู้ประเมนิอิสระ 

 
วนัท่ีรายงานการ
ประเมินทรัพย์สิน แห่งท่ี  

อสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อการลงทุน 

 
สิทธิการเช่า  รวม 

   

1  3.01  -  3.01  5.00  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี 
แวลูเอชัน่ จาํกดั 

 31 ตุลาคม พ.ศ. 
2557 

2  2.43  -  2.43  5.00  บริษทั เพช็รสยามแอพไพรซลั 
จาํกดั 

 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2555 

3  1.84  -  1.84  6.38  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี 
แวลูเอชัน่ จาํกดั 

 28 ตุลาคม พ.ศ. 
2557 

4  0.30  2.09  2.39  3.94  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี 
แวลูเอชัน่ จาํกดั 

 28 ตุลาคม พ.ศ. 
2557 

  7.58  2.09  9.67       

ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแห่งท่ี 4 จาํนวนเงิน 3.94 ลา้นบาท ไดมี้การพิจารณารวมสิทธิการเช่าบางส่วน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 2.09 ลา้นบาท ของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาประเมินดงักล่าวขา้งตน้ไดพิ้จารณาจากวีธีเปรียบเทียบราคาตลาดสาํหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแห่งท่ี 1 ถึง แห่งท่ี 
3 และวิธีรายไดส้าํหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแห่งท่ี 4 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นระดบัท่ี 2 จากเกณฑข์อ้มูล
ท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นกาํไรขาดทุนของงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 0.12 ลา้นบาท 
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ราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีหักค่าเส่ือมราคาครบแลว้และยงัคงใชง้าน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 0.54 ลา้นบาท 

บริษทัฯ ไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2558 จาํนวน 7.29 ลา้นบาท และ 7.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และ
วงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 2 แห่ง 

13. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 สรุปได้
ดงัน้ี 

      หน่วย: บาท 

      งบการเงนิรวม 
  งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559     140,692,368.48  139,167,870.55 

ซ้ือเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด - ราคาทุน             5,006,626.41          4,974,289.96  

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย       (1,200,000.00)         (1,200,000.00) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด            (4,742,973.08)   (4,672,791.29) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน               (36,528.91)  - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2559         139,719,492.90      138,269,369.22  

ค่าเส่ือมราคาสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ไดบ้นัทึกรวมอยู่ในกาํไรขาดทุนของ    
งบการเงินรวมจาํนวนเงิน 4.74 ลา้นบาท และ 2.83 ล้านบาท ตามลาํดับ และรวมอยู่ในกาํไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะ
กิจการจาํนวนเงิน 4.67 ลา้นบาท และ 2.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2558 จาํนวน 90.68 ลา้นบาท และ 91.25 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงิน
กูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรท่ีหักค่าเส่ือมราคาครบแล้วและยงัคงใช้งานอยู่ ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม พ .ศ. 2559 และ วนัท่ี                
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน 30.89 ล้านบาท  และ 26.91 ล้านบาท 
ตามลาํดบั 

บริษทัฯ มียอดคงเหลือของเคร่ืองใชส้าํนกังานและยานพาหนะ ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม   พ.ศ. 
2559 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ของงบการเงินรวมโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวน 7.98 ลา้นบาท และ 5.85 ลา้น
บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจาํนวน 7.50 ลา้นบาท และ 5.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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14. สิทธิการเช่า - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของสิทธิการเช่า - สุทธิ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บาท 

        งบการเงนิรวม 
 งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 2,474,654.30  2,149,654.30 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด          (93,057.24)             (55,557.24) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559 2,381,597.06  2,094,097.06 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ไดบ้นัทึกรวมอยู่ในกาํไรขาดทุนของ   
งบการเงินรวมจาํนวน 0.09 ลา้นบาท และ 0.06 ลา้นบาท ตามลาํดบั และรวมอยู่ในกาํไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ
จาํนวนเงิน 0.06 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองงวด 

15. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บาท 

        
 

 งบการเงินรวม 
 งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,559,925.14  1,332,323.89 

ซ้ือเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด              35,000.00  35,000.00 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด            (125,792.13)             (113,449.11) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559 1,469,133.01            1,253,874.78  

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ไดบ้นัทึกรวมอยู่ในกาํไรขาดทุนของ   
งบการเงินรวมจาํนวน 0.13 ลา้นบาท และ 0.22 ลา้นบาท ตามลาํดบั และรวมอยู่ในกาํไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จาํนวนเงิน 0.11 ลา้นบาท และ 0.22 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีหักค่าเส่ือมราคาครบแลว้และยงัคงใช้งานอยู่ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ วนัท่ี      
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 8.95 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองงวด 
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16. ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,278,286.52   6,118,782.82  6,062,973.81  5,844,875.56  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี             -              -              -              - 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม              
พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2559 

  
กําไร 

(ขาดทุน) 

 ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 

 ณ วันท่ี 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2559 

  
กําไร 

(ขาดทุน) 

 ณ วนัท่ี  
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี            
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 566,186.41  (50,157.08)  516,029.33    516,153.96          (124.63)     516,029.33  
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ 2,069,701.40      (7,275.98)  2,062,425.42  2,069,701.40      (7,275.98)  2,062,425.42  
ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ดา้นความ 
    ปลอดภยัท่ีมีไวเ้พ่ือให้เช่า 94,058.38  98,387.68  192,446.06  94,058.38  98,387.68     192,446.06  
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,388,835.99  118,549.72  3,507,385.71  3,164,961.82  127,111.18  3,292,073.00 
รวม 6,118,782.18  159,504.34  6,278,286.52  5,844,875.56  218,098.25  6,062,973.81 

17. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

  หน่วย: บาท 

    งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

    2559  2558 
ตัว๋แลกเงิน 100,000,000.00 100,000,000.00 
   หกั ส่วนลดตัว๋แลกเงิน                     - (874,689.76) 
   ตัว๋แลกเงินสุทธิ 100,000,000.00 99,125,310.24 
เงินเบิกเกินบญัชี 9,785,473.94 - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 20,000,000.00 40,000,000.00 
ทรัสตรี์ซีท 14,783,598.89 - 
รวม 144,569,072.83 139,125,310.24 
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ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2558 เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 อนุมติัใหบ้ริษทัฯ ออกตัว๋แลก
เงินวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่มีหลักประกัน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.5 ถึง ร้อยละ 4 ต่อปี อายุ 4 เดือน ให้กับสถาบัน
การเงินแห่งหน่ึง เพื่อเสนอขายให้กบันกัลงทุนรายใหญ่ หรือนกัลงทุนสถาบนัการเงิน เพื่อนาํเงินท่ีไดจ้ากการออกตัว๋แลกเงิน
มาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนสาํหรับโครงการธุรกิจนํ้ า 

ทั้ งน้ีบริษทัฯ ได้ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินให้กบัสถาบันการเงินแห่งดังกล่าวแลว้เป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 3.5 ต่อปี อาย ุ4 เดือน 

อตัราดอกเบ้ียของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

 
อัตราดอกเบีย้ต่อปี 

 
2559  2558 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ร้อยละ MOR (ร้อยละ 7.37)  - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
 

อตัราตามประกาศของ
ธนาคารแห่งหน่ึง 

(ร้อยละ 3.20 ถึง 3.70) 

 อตัราตามประกาศของธนาคาร
แห่งหน่ึง และ ร้อยละ MLR-1.5 

(ร้อยละ 3.70 ถึง 3.75) 

ตัว๋แลกเงิน ส่วนลด ร้อยละ 3.55  ส่วนลด ร้อยละ 3.55 
ทรัสตรี์ซีท 
 

อตัราตามท่ีธนาคารกาํหนด 
 (ร้อยละ 3.25 ถึง 3.67)  

- 

บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน
ดงักล่าว (ไม่รวมตัว๋แลกเงิน) 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บาท 

    งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
    2559  2558   2559  2558 

เจ้าหนีก้ารค้า        
   เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน        

-  ในประเทศ  35,590,639.17   31,221,164.17  27,800,136.70     22,605,683.93  
-  ต่างประเทศ 71,868,995.71   87,676,185.54    68,389,559.33     85,226,176.83  

   เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  7,189,022.39   16,816,203.45 
รวมเจ้าหนีก้ารค้า 107,459,634.88   118,897,349.71 103,378,718.42  124,648,064.21 
เจ้าหนีอ่ื้น       
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ -    15,275,587.50 -    15,275,587.50 
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 5,349,443.34   3,571,483.79     5,068,402.17       1,812,237.85 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 4,773,013.05   6,349,547.76  2,926,190.84      4,990,949.72 
โบนสัคา้งจ่าย 2,813,722.08   6,194,803.00      2,426,938.23       5,490,185.00  
ค่าตอบแทนและบาํเหน็จกรรมการ 2,545,000.00   1,930,000.00      2,545,000.00       1,930,000.00  
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    หน่วย: บาท 

    งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
    2559  2558   2559  2558 

เงินค่าสินคา้รับล่วงหนา้ 1,347,519.79   1,722,151.44         613,776.19          408,031.44  
ค่าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ 6,733,367.40   10,100,051.10       6,733,367.40   10,100,051.10  
ค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้คา้งจ่าย 625,811.79   1,468,666.62         625,811.79      1,468,666.62  
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     4,915,542.28     5,454,175.28       3,714,070.22        4,073,700.53 
อ่ืนๆ     2,522,079.59   908,588.59         628,761.54         476,716.78  
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  343,569.95         352,410.28 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น  31,625,499.32   52,975,055.08  25,625,888.33  46,378,536.82  
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 139,085,134.20   171,872,404.79  129,004,606.75   171,026,601.03 

19. หนีสิ้นระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บาท 
    งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

หนีสิ้นระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงนิคงเหลือ         
- ภายใน 1 ปี 2,273,427.54   1,289,427.72  2,135,343.54   1,151,343.72 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,650,500.61   3,941,378.54   4,328,304.61   3,550,140.54 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (549,883.51)   (556,966.87)   (514,690.51)  (516,893.96) 
มูลค่าปัจจุบันของหนีสิ้นระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงนิ 6,374,044.64   4,673,839.39    5,948,957.64   4,184,590.30 

หกั ส่วนของหน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน         

       ท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (2,024,586.03)  (1,065,944.88)  (1,902,978.09)  (945,561.06) 
สุทธิ 4,349,458.61    3,607,894.51   4,045,979.55   3,239,029.24 

หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษทัยอ่ย ไดรั้บการคํ้าประกนัการจ่ายชาํระโดยบริษทัฯ ทั้งจาํนวน 
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20. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

      หน่วย: บาท 

      งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2559  2558 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม  10,000,000.00  16,000,000.00 

เพิม่ข้ึนในระหวา่งงวด  50,000,000.00  - 

จ่ายชาํระคืนในระหว่างงวด       (2,690,000.00)   (6,000,000.00) 

หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี     (13,140,000.00)   (6,000,000.00) 

สุทธิ         44,170,000.00  4,000,000.00 

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

เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูเ้งินกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งเดียวกนัจาํนวน 50 ลา้นบาท    
เพื่อรองรับ Core-Trading Asset ได้แก่สินคา้คงเหลือของบริษทัฯ โดยกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามสัญญาเงินกูเ้ป็นรายเดือน
ภายใน    84 งวด ซ่ึงงวดท่ี 1-83 ชาํระงวดละ 595,000 บาท และงวดท่ี 84 ชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด และกาํหนดอตัราดอกเบี้ย
อา้งอิง THBFIX บวกดว้ยร้อยละ 1.85 ต่อปี (ร้อยละ 4.7) ในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ีย THBFIX ดงักล่าวมีอตัราตํ่ากว่าอตัราร้อยละ 
0.5 ต่อปี บริษทัฯ ตอ้งชาํระดอกเบ้ียในอตัรา THBFIX เท่ากบัอตัราร้อยละ 0.5 ต่อปีโดยเร่ิมชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียงวดแรก
เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญากูเ้งินเพ่ือรองรับ Core-Trading Asset ดงักล่าว บริษทัฯ มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
สาํคญับางประการ เช่น  

- การดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 1.75 ทั้ งน้ีต้องไม่ตํ่า    
กวา่ศูนย ์

- การดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (DSCR) ไม่นอ้ยกวา่ 2 เท่า 

บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัไปจดจาํนองเพื่อค ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าว 
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21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
และ พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
2559  2558  2559 2558 

โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน         
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 16,944,179.99    14,411,848.89  15,824,809.12 13,647,677.42 
   ณ วนัที่ 1 มกราคม    

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย      592,749.01   576,289.64       635,555.88  539,498.35 
ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ    

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  - - 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน        
   ณ วนัที่ 31 มนีาคม  17,536,929.00   14,988,138.53  16,460,365.00  14,187,175.77 

22. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นสาํรองตามกฎหมาย
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ทุนสํารองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไปจ่ายปันผลได ้ทั้งน้ีบริษทัฯ ได้จดัสรรทุน
สาํรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ 

23. ภาษเีงนิได้ 

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน        
สาํหรับงวดปัจจุบนั 3,050,831.30  3,306,627.17   2,863,539.45  3,306,627.17 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี        
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (159,504.34)  (148,262.86)  (218,098.25)  (144,293.57) 
รวม 2,891,326.96  3,158,364.31  2,645,441.20  3,162,333.60 

 

 

 



 

    30 
 

24. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ บริษทัย่อย และพนักงานของกลุ่มบริษทัฯ ได้ร่วมกันจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และพนกังานจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเขา้กองทุนดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่า ๆ 
กนัในอตัราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนพนักงาน และจ่ายให้แก่พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ
กลุ่มบริษทัฯ ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดจ่้ายเงิน
สมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 0.75 ลา้นบาท (ปี 2558: 0.68 ลา้นบาท) 

25. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ได้นําเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจัดการและ
โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน และสินทรัพยต์ามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถปันส่วน
ใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รายไดอ่ื้น ค่าใชจ่้ายใน
การขาย คา่ใชจ่้ายในการบริหาร และตน้ทุนทางการเงิน 

ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัฯ 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

 
ธุรกิจซ้ือมาขายไปอุปกรณ์
เพื่อความปลอดภยัและ

อุปกรณ์นิรภัย 
ธุรกจิเกี่ยวกับระบบบําบดั

นํ้า 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้าน 
ตัดรายการระหว่าง 

ส่วนงาน งบการเงินรวม  

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 202,031 197,539 10,407 6,534 56,286 - -    - 268,724 204,073 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 9,368 13,185 4,428 4,328 3,465 - (17,261) (17,513)  -   -  

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ (159,453) (162,831)   (13,316) (3,924) (52,776)    - 17,219 17,656 (208,326) (149,099) 

กําไรขั้นต้นตามส่วนงาน 51,946 47,893 1,519 6,938 6,975           -  (42) 143 60,398 54,974 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:          

กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ        352 2,395 

รายไดอ้ื่น         113 834 

ค่าใชจ่้ายในการขาย         (23,077) (21,735) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (23,144) (21,799) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (1,755) (793) 

ภาษีเงินได ้         (2,891) (3,158) 

กาํไรสําหรับงวด         9,996 10,718 
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ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดสินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี            
31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

      หน่วย: พนับาท 

      งบการเงนิรวม 

 2559  2558 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ               7,582    7,700 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ                139,719  140,692 

สินทรัพยส่์วนกลาง  555,509  519,006 

รวมสินทรัพย์  702,810  667,398 

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ นําเสนอรายได้ตามส่วนงานแยกตามท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์น
ต่างประเทศเป็นจาํนวนเงินไม่เป็นสาระสาํคญั 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัฯ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ 
พ.ศ. 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 
 รายได้ 
 2559  2558 
ไทย 266,604  201,401 
ประเทศอ่ืนๆ 2,120  2,672 
รวม 268,724  204,073 

ลกูค้ารายใหญ่ 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ 

26. รายการปรับปรุงงบการเงนิปีก่อน 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2559 บริษทัฯ ไดพ้บขอ้ผิดพลาดจากการท่ีบริษทัฯ ไม่ไดรั้บรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย คือ บริษทั พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ จึงปรับปรุงผลกระทบ
ดงักล่าวโดยเพิ่มผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในงบการเงินรวม ดงันั้น งบแสดงฐานะการเงินรวมของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
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  หน่วย: บาท 

รายการบัญชี 
 

31 ธันวาคม       
พ.ศ. 2558  

1 มกราคม       
พ.ศ. 2558 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม     

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพ่ิมข้ึน  1,538,401.98  1,538,401.98 

ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้เพิ่มข้ึน  (1,538,401.98)  (1,538,401.98) 

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ลดลง  (1,538,401.98)  (1,538,401.98) 

27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ภายหน้า 

ภาระผูกพนั 

ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาดําเนินงาน 

บริษทั ผลธัญญะ จาํกัด (มหาชน) 

บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่าและรับโอนสิทธิการเช่า ประกอบดว้ยสญัญา 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 มิถุนายน พ.ศ. 2547 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญารับโอนสิทธิการเช่าอาคารจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เป็น
จาํนวนเงิน 2,800,000 บาท มีกาํหนดระยะเวลาการเช่าคงเหลือ 21 ปี 2 เดือน และตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปีตลอดอายสุัญญาเช่า
ปีละ 12,000 บาท ถึง 24,000 บาท 

บริษทัย่อย 

บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จํากดั 

บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที่เก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารสํานกังานโดย ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทั
ย่อยมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าจาํนวน 1.59 ลา้นบาท (45,000 ดอลล่าร์สหรัฐ) 

บริษทั 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 โดยตอ้งจ่ายเงินค่าสิทธิการเช่าอาคารเพิ่มอีกจาํนวน 522,000 บาท และค่าเช่ารายเดือนอีกเดือนละ       
12,500 บาท 
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ภาระผูกพนัและหน้ีสินทีอ่าจเกดิขึน้กบัสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 
  หน่วย: ล้านบาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  วงเงนิ เบิกใช้ ยงัไม่ได้ใช้ วงเงนิ เบิกใช้ ยงัไม่ได้ใช้ 

1) แอลซีและทีอาร์ 198.00 15.16 182.84 198.00 15.16 182.84 
2) ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 140.00 20.00 120.00 130.00 20.00 110.00 
3) หนงัสือคํ้าประกนั 70.70 47.18 23.52 60.70 40.91 19.79 
4) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 61.50 9.79 51.71 61.50 9.79 51.71 
5) ภาระผกูพนัตามสญัญาซ้ือเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 
275.00 - 275.00 275.00 - 275.00 

6) ภาระผกูพนัตามสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐวงเงิน 1.15 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐโดย ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม พ.ศ. 2559 ยงัไม่มีการใชว้งเงินดงักล่าว 

บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ คํ้าประกนัภาระผูกพนัของธนาคารดงักล่าว 

หนีสิ้นทีอ่าจจะเกิดขึน้ภายหน้า 

คดีความฟ้องร้อง 

บริษทั พดี ีเจเนซิส เอ็นจเินียร่ิง จาํกัด 

เม่ือวนัที่ 13 กนัยายน พ.ศ. 2556 บริษทัย่อยดงักล่าว ถูกเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศฟ้องร้องว่าดว้ยความผิดอนัเกิดจากการ
ผิดสัญญาซ้ือขาย ตามคดีหมายเลขดาํที่ พ.741/2556 เน่ืองจากบริษทัย่อยผิดนดัไม่ชาํระค่าสินคา้จาํนวนเงิน 76,448.10 
ดอลล่าร์สหรัฐ บริษทัย่อยไดย้ื่นคาํให้การต่อสู้คดีล่าสุดศาลนดัไกล่เกลี่ยและนดัสืบพยานในวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557 
โดยบริษทัยอ่ยยื่นขอ้เสนอว่าจะชดใชห้น้ีให้ในอตัราร้อยละ 10 ของมูลหน้ีทั้งหมด แต่เจา้หน้ีไม่ยอมรับเง่ือนไขดงักล่าว จึงมี
การนดัไกล่เกล่ีย ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 แต่ไม่สามารถตกลงหาขอ้ยติุได ้ 

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

เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ศาลไดพิ้เคราะห์คาํใหก้ารเพิ่มเติมของบริษทัยอ่ยแลว้เห็นว่า กรณีมีปัญหาว่าคดีน้ีเป็นคดีแพ่ง
เก่ียวกับการซ้ือขายสินคา้ระหว่างประเทศตาม พรบ.จัดตั้ งศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา และการคา้ระหว่างประเทศ และวิธี
พิจารณาคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 7(5) อนัอยู่ในอาํนาจของศาลทรัพยสิ์นและ
การคา้ระหว่างประเทศหรือไม่ จึงใหร้อการพิจารณาคดีน้ีไวช้ัว่คราวและเสนอใหป้ระธานศาลฎีกาเป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขาดเก่ียวกบั
อาํนาจศาล และให้นัดพร้อมฟังคาํวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาหรือนัดช้ีสองสถานในวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยคาํ
วินิจฉัยของประธานศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีน้ีอยู่ในอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่าง
ประเทศกลาง ศาลจึงมีคาํสัง่ใหจ้าํหน่ายคดีน้ีและใหโ้จทกไ์ปฟ้องยงัศาลท่ีมีเขตอาํนาจ 

 เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เจา้หน้ีการคา้ไดย้ื่นฟ้องบริษทัยอ่ยต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง
โดยศาลนัดช้ีสองสถานหรือสืบพยานโจทก์ในวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงศาลไดต้รวจคาํร้องและคาํให้การของเจา้หน้ี
การคา้แลว้เห็นว่า คดีมีประเด็นขอ้พิพาทไม่ยุง่ยากจึงงดช้ีสองสถาน ทนายโจทกแ์ถลงติดใจสืบพยานบุคคลจาํนวน 2 ปาก และ
ทนายจาํเลยติดใจสืบพยานบุคคลจาํนวน 1 ปาก จึงนดัสืบพยานโจทกแ์ละสืบพยานจาํเลยในวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
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ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ  ไดพ้ ิจารณาผลกระทบจากคดีความดงักล่าวแลว้เห็นว่าจะไม่มีผลเสียหายอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ เน่ืองจากไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กูย้ืม รวมถึงไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

28. เหตุการณ์ภายหลังวนัท่ีในงบการเงิน 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 2/2559 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และรายงานการประชุม
สามญัผูถ้ือหุ ้นคร้ังที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 ไดม้ีมติจ่ายเงินปันผลสําหรับปี พ.ศ. 2558 งวดสุดทา้ยใน
วนัที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท สําหรับผูถ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวนหุ้น 161.99 ลา้นหุ้น 
เป็นจาํนวนเงิน 19.44 ลา้นบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 32.40 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 94.42 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 
พ.ศ. 2558 

29. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที่สาํคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือการจดัใหม้ีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและ
การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.12: 1 (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2558: 1.07: 1) และบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.07: 1 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558: 1.06: 1) 

30. การจดัประเภทรายการ 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
ใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้น   
การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รายการบัญชี 
 

ตามรายงานไว้  
จาํนวนที ่           
จดัประเภท  

ตามทีจ่ดัประเภท
ใหม่ 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน  -           2,543,556.19           2,543,556.19 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           22,328,529.06            (2,543,556.19)         19,784,972.87 

31. การอนุมตัิงบการเงนิ 

กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
  


