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บริษัท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

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

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

1.2.2 สำขำระยอง เลขท่ี 155/213 หมู่ท่ี 2 ต ำบลทบัมำ อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

1.2.3 สำขำเชียงใหม่ เลขท่ี 47/55-57 หมู่ท่ี 2 ถนนโชตนำ ต ำบลชำ้งเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2.4 สำขำภูเก็ต เลขท่ี 1/127 หมู่ท่ี 3 ต ำบลรัษฎำ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 

1.3 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ ซ้ือมำขำยไปผลิตภัณฑ์เพ่ือควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน
ผลิตภณัฑเ์พ่ือกำรควบคุม สภำพแวดลอ้ม และผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัระบบบ ำบดัน ้ ำ  

1.4 บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 4 แห่ง ดงัน้ี 

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

1.4.2 บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มกรำคม พ.ศ. 2556 เพื่อ
ประกอบธุรกิจในกำรรับประมูลงำนและขำยสินคำ้ให้กับหน่วยงำนรำชกำรเก่ียวกับสินคำ้อำชีวอนำมยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัฯ ลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว  

1.4.3 บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ ำกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพำณิชยข์องประเทศกัมพูชำเม่ือ        
วนัท่ี 5 กนัยำยน พ.ศ. 2556 ประกอบธุรกิจในกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์และระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคบริโภค และ
สมัปทำนน ้ ำประปำเพ่ือชุมชนในประเทศกมัพูชำ โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว  

1.4.4 บริษัท ผล วอเตอร์ จ ำกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้ งกับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 17 มีนำคม พ.ศ. 2557 เพื่อ
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำในรูปแบบสัมปทำนทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  และจ ำหน่ำย 
และให้บริกำรผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัระบบบ ำบดัน ้ ำโดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว  

1.5 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัฯ คือ ตระกลูหวงัธ ำรงและจำรุตั้งตรง 
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2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน”) รวมถึงกำรตีควำมและ
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวชิำชีพบญัชีฯ (“สภำวิชำชีพบญัชี”) และกฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน ไดท้ ำข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 
พ.ศ. 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินของบริษทัฯ ได้จัดท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจัดท ำงบกำรเงินดังกล่ำวเป็นไปตำม
วตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย บริษทัฯ 
ไดจ้ดัท ำงบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษข้ึนโดยแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณและขอ้สมมติฐำนหลำย
ประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย 
กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลภำยใต้
สภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรก ำหนดจ ำนวนสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ี
ประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณกำรทำงบญัชี
จะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้น ๆ และจะ
บนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคต หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 

เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 

ก. งบกำรเงินรวม ไดร้วมงบกำรเงินของบริษทั ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทัฯ”) 

ดงัน้ี 

          สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 

บริษัทย่อย   ประเทศ  ลกัษณะของธุรกจิ   2561   2560 

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั ไทย  ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัระบบน ้ำ   76.67   76.67 
               

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั   ไทย  รับประมูลงำนกบัหน่วยงำนรำชกำร   99.99   99.99 
               

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ  ำกดั 

  

กมัพูชำ  จ ำหน่ำยอุปกรณ์และระบบบ ำบดัน ้ำเพ่ือ
อุปโภคบริโภค และสัมปทำนน ้ำประปำเพ่ือ

ชุมชนในประเทศกมัพูชำ   

100.00 

  

100.00 

 
   

 
 

 
 

 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั 

 

ไทย  ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำประปำใน
รูปแบบสัมปทำนทั้งหน่วยงำนภำครัฐและ

เอกชน  

99.99 

 

99.99 
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ข. บริษัทฯ จะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน

ผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนัยส ำคญัต่อ

จ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค. บริษัทฯ น ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้ งแต่วนัท่ีบริษัทฯ มีอ ำนำจในกำรควบคุม     

บริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง. งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ. ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 

ฉ. ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ได้

เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดง

ฐำนะกำรเงินรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในปี พ.ศ. 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บ
กำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ข.   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที ่         
1 มกรำคม พ.ศ. 2562 

ในปี พ.ศ. 2561 สภำวิชำชีพบัญชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชี จ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวส่วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่
ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31                           
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

 กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอ่ืน มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ท่ี
เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมี
สิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
พิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ และบริษทัย่อยไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของกลุ่มบริษัทฯ จำกกำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 15 เป็นคร้ังแรก ซ่ึงไม่มี
ผลกระทบท่ีมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดท่ีถือปฏิบติั 

ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงนิทีม่รีอบระยะเวลำบัญชี
ทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

 ในปี พ.ศ. 2561 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย
มำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวขำ้งต้น ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกับกำรจัดประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวธีิกำรค ำนวณกำร
ดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำร
บญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

3. สรุปนโยบำยกำรบญัชีทีส่ ำคญั 

กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 

ขายสินค้า 

รำยไดแ้ละตน้ทุนจำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯ ไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของ
สินคำ้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้ง
มอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

รายได้จากการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและการให้บริการติดตั้งระบบบ าบัดน า้ 

รำยไดแ้ละตน้ทุนงำนก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บำ้นและกำรให้บริกำรติดตั้งระบบบ ำบดัน ้ ำบนัทึกตำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำ
เสร็จ ขั้นของควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำงดงักล่ำวค ำนวณโดยใชป้ระมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของฝ่ำยบริหำรจำกกำรส ำรวจงำนท่ีท ำ 

จ ำนวนเงินทั้ งส้ินท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีสิทธิเรียกร้องจำกผูว้่ำจ้ำงโดยพิจำรณำจำกตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนบวกก ำไรท่ีรับรู้ (หักจ ำนวน
ขำดทุนท่ีรับรู้) ในส่วนท่ีเกินกว่ำเงินงวดท่ีเรียกเก็บจะแสดงไวเ้ป็น “มูลค่ำงำนส ำเร็จท่ียงัไม่เรียกเก็บ” ภำยใตสิ้นทรัพย์
หมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนจ ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีผูว้ำ่จำ้งมีสิทธิเรียกร้องจำกกลุ่มบริษทัฯ โดยพิจำรณำจำกเงินงวดท่ี
เรียกเก็บในส่วนท่ีเกินกวำ่ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน บวกก ำไรท่ีรับรู้ (หักจ ำนวนขำดทุนท่ีรับรู้) จะแสดงไวเ้ป็น “รำยไดค้่ำก่อสร้ำงและ
รำยไดค้่ำบริกำรรับล่วงหนำ้” ภำยใตห้น้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

รำยไดค้่ำก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บำ้นและกำรใหบ้ริกำรติดตั้งระบบบ ำบดัน ้ ำจะลดลงเน่ืองจำกค่ำปรับท่ีเกิดจำกควำมล่ำชำ้ซ่ึง
เป็นควำมผิดของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีไม่สำมำรถปฏิบติังำนใหแ้ลว้เสร็จตำมสญัญำ 

ตน้ทุนก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำนและกำรให้บริกำรติดตั้งระบบบ ำบัดน ้ ำประกอบดว้ยตน้ทุนค่ำวสัดุ ค่ำแรง ค่ำรับเหมำ
ก่อสร้ำงช่วง ค่ำบริกำร และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน สญัญำก่อสร้ำงท่ีมีตน้ทุนงำนก่อสร้ำงท่ีจ่ำยจริงมำกกวำ่จ ำนวนท่ีควรถือเป็นตน้ทุนใน
กำรให้บริกำรตำมส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จแต่ยงัไม่มีกำรเรียกช ำระเงินและตน้ทุนของสัญญำท่ียงัไม่เร่ิมรับรู้รำยไดจ้ะแสดงไว้
เป็น “เงินล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง/เงินล่วงหนำ้ค่ำบริกำร” ภำยใตสิ้นทรัพยห์มุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และสญัญำท่ีมีตน้ทุน
ในกำรให้บริกำรจำกกำรค ำนวณตำมส่วนท่ีท ำเสร็จมำกกวำ่ตน้ทุนงำนก่อสร้ำงท่ีเกิดจริงจะแสดงไวเ้ป็น “ตน้ทุนงำนก่อสร้ำง/
ตน้ทุนบริกำรคำ้งจ่ำย” ภำยใตบ้ญัชีเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รำยกำรขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกสญัญำท่ียงัไม่แลว้เสร็จและค่ำปรับงำนล่ำชำ้ส่วนท่ีคำดวำ่จะเรียกเก็บคืน
จำกผูรั้บเหมำช่วงไม่ไดเ้ป็นค่ำใชจ่้ำยทนัที  
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รายได้จากการให้บริการอ่ืน 

 กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้เสร็จ 

ดอกเบีย้และรายได้อ่ืน 

 ดอกเบ้ียและรำยไดอ่ื้นบนัทึกในก ำไรขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ค่าใช้จ่าย 

 ค่ำใชจ่้ำยบนัทึกในก ำไรขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึง
ก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

ลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืนและค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืนแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทัฯ บนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำร     
เก็บเงิน ฐำนะกำรเงินในปัจจุบนัของลูกหน้ี และกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

สินคำ้คงเหลือ 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใด
จะต ่ำกว่ำ ตน้ทุนของสินคำ้ ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำรดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคำ้อยูใ่นสถำนท่ีและ
สภำพปัจจุบนั  

วตัถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็น
ส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตและตน้ทุนกำรให้บริกำรเม่ือมีกำรเบิกใช ้ตน้ทุนของวตัถุดิบประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนใน
กำรดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อใหสิ้นคำ้อยูใ่นสถำนท่ีและสภำพปัจจุบนั  

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นในกำรขำย  

 ส ำรองค่ำเผื่อสินคำ้เส่ือมสภำพจะตั้งข้ึนโดยพิจำรณำจำกสินคำ้ท่ีเส่ือมสภำพหรือสินคำ้ท่ีเก็บไวน้ำน 

เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซ่ึงแสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำร   
ดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

บริษทัฯ จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่เงินลงทุนนั้นอำจมีกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน ถำ้รำคำตำมบญัชีของเงิน
ลงทุนสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะบนัทึกรวมอยูใ่นก ำไรหรือขำดทุน 

ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะ
บันทึกในก ำไรหรือขำดทุนทันที เม่ือเงินลงทุนในตรำสำรทุนมีกำรจ ำหน่ำยเพียงบำงส่วน รำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนท่ี
จ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัจำกจ ำนวนหลกัทรัพยท่ี์จ ำหน่ำย 
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ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพย ์(ถำ้มี)  

กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระมำณอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

  อำยุกำรให้ประโยชน์ (จ ำนวนปี) 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  20 – 30 
ระบบสำธำรณูปโภค  10 
สินคำ้สำธิตและเคร่ืองมือโรงงำน  5 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน  3 – 5 
ยำนพำหนะ  5 
เคร่ืองจกัรส ำหรับขดุเจำะบำดำล  5 
สินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำขำยน ้ ำ  ตำมอำยสุญัญำระยะเวลำ 5 ปี 
อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีมีไวเ้พ่ือใหเ้ช่ำ  ตำมอำยสุญัญำระยะเวลำ 3 ปี 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนไดแ้ก่อสังหำริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำหรือจำกมูลค่ำท่ีเพ่ิมข้ึนหรือ
ทั้งสองอยำ่ง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขำยตำมปกติธุรกิจหรือจดัหำสินคำ้หรือใหบ้ริกำรหรือใชใ้นกำรบริหำรงำน   

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระมำณอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

  

อำยุกำรให้ประโยชน์ 
(จ ำนวนปี) 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  20 - 30 

คำ่เส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยวธีิเสน้ตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณ  

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้กำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยต์ำมควำมเหมำะสม ณ ทุกส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำน 

กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนระหวำ่งงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำรข้ึน ตน้ทุนของกำรปรับปรุงใหดี้ข้ึนท่ีส ำคญั
จะบนัทึกรวมไวใ้นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กำรปรับปรุงนั้นจะท ำให้กลุ่มบริษทัฯ ได้
ประโยชน์กลบัคืนมำมำกกว่ำกำรใชป้ระโยชน์โดยไม่มีกำรปรับปรุงสินทรัพยท่ี์ไดม้ำ กำรปรับปรุงหลกัจะตดัค่ำเส่ือมรำคำ
ตลอดอำยกุำรใชป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำร และค่ำตดัจ ำหน่ำย 

สิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรแสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและอำคำรค ำนวณ
จำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเสน้ตรงภำยในระยะเวลำตำมอำยสุญัญำเช่ำ  
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  ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และค่ำตดัจ ำหน่ำย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษัทฯ ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย ์และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่ม
บริษทัฯ จะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำ
ตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

  

อำยุกำรให้ประโยชน์ 
(จ ำนวนปี) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5 

กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

ทุกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ่มบริษทัฯ จะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัฯ
หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัฯ รับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้ งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุน
ในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์
กลุ่มบริษทัฯ ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะไดร้ับจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำ
ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำ
และควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย 
กลุ่มบริษทัฯใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถ
จะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจ
ในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ย่ำงเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัฯ จะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในก ำไรขำดทุน 

ผลประโยชน์ของพนกังำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 

กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ำยสมทบท่ีก ำหนดกำรจ่ำยสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพย์
ของกองทุนแยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัฯ กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำวไดรั้บเงินสมทบเขำ้กองทุนจำกทั้งพนกังำน
และกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและภำระหน้ีสินตำมโครงกำรสมทบเงินจะบันทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุนส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  
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ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังำนส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดอำยกุำรท ำงำนของพนกังำน 
โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตท่ีพนักงำนจะไดรั้บจำกกำรท ำงำนให้กบักลุ่มบริษทัฯ ตลอดระยะเวลำ
ท ำงำนถึงปีท่ีเกษียณอำยงุำนในอนำคตตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่ำวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั 
อตัรำคิดลดใชอ้ตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลเป็นอตัรำอำ้งอิงเร่ิมตน้ กำรประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำวค ำนวณตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัมีกำรเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัฯ รับรู้ผลก ำไร(ขำดทุน) 
จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทั้งจ ำนวน 

สญัญำเช่ำระยะยำว 

สัญญาเช่าทางการเงิน 

สัญญำเช่ำสินทรัพยท่ี์ควำมเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจำ้ของพึงไดรั้บจำกสินทรัพยไ์ดโ้อนไป
ใหแ้ก่ผูเ้ช่ำไม่วำ่ในท่ีสุดกำรโอนกรรมสิทธ์ิจะเกิดข้ึนหรือไม่ จดัเป็นสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน และกลุ่มบริษทัฯ รับรู้สญัญำเช่ำทำง 
กำรเงินเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยจ ำนวนเงินเท่ำกบัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ หรือมูลค่ำ
ปัจจุบนัของมูลค่ำขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียจะถูกบนัทึกในก ำไรขำดทุนตลอด
อำยขุองสญัญำเช่ำและกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยท่ี์เช่ำจะตดัตำมอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพย ์

สัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญำเช่ำสินทรัพยท่ี์ควำมเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดที่ผูเ้ป็นเจำ้ของพึงไดรั้บจำกสินทรัพยไ์ม่ได ้
โอนไปให้แก่ผู เ้ช่ำ จดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน และกลุ่มบริษทัฯ รับรู้จ  ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสญัญำเช่ำ 

เงินตรำต่ำงประเทศ 

สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน และสกลุเงินท่ีใช้ในการรายงาน 

งบกำรเงินของแต่ละกิจกำรภำยในกลุ่มบริษทัฯ แสดงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน ซ่ึงเป็นสกุลเงินในสภำวะแวดลอ้ม
ทำงเศรษฐกิจท่ีกิจกำรนั้นประกอบกิจกำร งบกำรเงินของกลุ่มบริษทัฯ แสดงสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรรำยงำนเป็นสกุลเงินบำท 
เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎระเบียบของหน่วยงำนในประเทศไทย โดยสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และบริษทั พีดี 
เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด , บริษัท ผล พำลำเดียม  จ ำกัด  และ บริษัท ผล วอเตอร์ จ ำกัด เป็นสกุลเงินบำท และของ               
บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั เป็นสกลุเงินดอลล่ำร์สหรัฐ 
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รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลท่ีใชใ้นกำร
ด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำบนัทึกในก ำไรหรือ
ขำดทุน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนเดิม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
แปลงค่ำเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร  

การแปลงค่างบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

งบกำรเงินของกลุ่มบริษทัฯ ไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรรำยงำน โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนดงัต่อไปน้ี 

- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มบริษทัฯ แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำปิด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

- รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยของกลุ่มบริษทัฯ แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำถวัเฉล่ียระหวำ่งปี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรำยกำร 

- ทุนเรือนหุน้แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำรเร่ิมแรก 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน จะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรำยกำรผลต่ำงจำก
อตัรำแลกเปล่ียนในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวำ่จะมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนนั้นออกไป 

รำยกำรธุรกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทัฯ และ
บริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั
กบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ 

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ 
ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ 

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ แต่ละรำยกำร บริษทัฯ ค ำนึงถึงเน้ือหำของ
ควำมสมัพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฏหมำย 

ประมำณกำรหน้ีสิน 

กลุ่มบริษทัฯ จะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมี
ควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  
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ภำษีเงินได ้

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษี     
เงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีบนัทึกในส่วนของ   
ผูถื้อหุน้ใหรั้บรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภำษีท่ีคำดวำ่จะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำงวดท่ีตอ้งเสียภำษี 
โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดว่ำมีผลบังคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ี
เก่ียวกบัรำยกำรในงวดก่อน ๆ  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีและและมูลค่ำฐำนภำษี  
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวต่อไปน้ี 

- ผลแตกต่ำงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและกิจกำรร่วมคำ้หำกเป็นไปไดว้ำ่จะไม่มีกำรกลบัรำยกำรภำษีเงินได ้   
รอกำรตดับญัชีในอนำคตอนัใกล ้

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดวำ่จะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดยใชอ้ตัรำภำษี
ท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทฯ ต้องค ำนึงถึงผลกระทบของ
สถำนกำรณ์ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำใหจ้ ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระ กลุ่มบริษทัฯ เช่ือวำ่ได้
ตั้งภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจยั รวมถึง 
กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต  กำรประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐำนกำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำน 
และอำจจะเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต  ขอ้มูลใหม่ ๆ อำจจะท ำใหก้ลุ่มบริษทัฯ เปล่ียนกำรตดัสินใจ
โดยข้ึนอยูก่บัควำมเพียงพอของภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู ่ กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยภำษีเงิน
ไดใ้นงวดท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหักกลบไดเ้ม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ี  
จะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกับหน้ีสินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้น้ีประเมินโดย
หน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกนันั้นกิจกำร
มีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ำย
ช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั  

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำก ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตจะมี
จ ำนวนเพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุก
วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง  

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สำมญัดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในระหวำ่งปี และก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ ำหนกัท่ีรวมสมมติฐำนวำ่หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดไดถู้กแปลงเป็นหุน้สำมญัทั้งหมด 
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กำรวดัมูลคำ่ยติุธรรม 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณ
มูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินออกเป็นสำมระดบั
ตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำ
ยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรในเร่ืองท่ี
มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและ
ต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ กำรใชดุ้ลยพินิจ
และกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

สัญญาเช่า  

ในกำรพิจำรณำประเภทของสญัญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำร
ประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพ่ือพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษทัฯ ไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ใน
สินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลกูหนี ้

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะ
เกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต ฐำนะกำรเงินในปัจจุบนัของลูกหน้ี อำยขุองหน้ีท่ีคง
คำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของสินคำ้จำกผลขำดทุนท่ีอำจเกิดข้ึน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลย
พินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนโดยใชก้ำรวิเครำะห์อำยุสินคำ้คงเหลือ และสถำนะกำรขำยของ
สินคำ้คงเหลือรำยตวัในปัจจุบนั อย่ำงไรก็ตำม กำรใชป้ระมำณกำรและขอ้สมมติฐำนที่แตกต่ำงกนั อำจมีผลต่อกำร
เปล่ียนแปลงจ ำนวนค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือในอนำคต 
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อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณ
อำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยกุำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกใหม่หำก
มีกำรเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่
ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั
สินทรัพยน์ั้น 

สัญญาก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รำยไดจ้ำกงำนก่อสร้ำงโดยอำ้งอิงกบัขั้นควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำ เมื่อกลุ่มบริษทัฯ 
สำมำรถประมำณผลของงำนก่อสร้ำงตำมสัญญำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ขั้นควำมส ำเร็จของงำนก่อสร้ำงถูกก ำหนด โดยพิจำรณำ
จำกกำรส ำรวจและประมำณกำรโดยผูบ้ริหำรโครงกำร ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณขั้นควำมส ำเร็จ
ของงำนโดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์ในอดีตและขอ้มูลท่ีไดรั้บจำกผูบ้ริหำรโครงกำร  

ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัฯ ประมำณกำรตน้ทุนงำนก่อสร้ำงของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของแบบก่อสร้ำงและน ำมำค ำนวณ
จ ำนวนและมูลค่ำวสัดุก่อสร้ำงที่ตอ้งใชใ้นโครงกำรดงักล่ำว รวมถึงค่ำแรง ค่ำใชจ้่ำยในกำรก่อสร้ำง ที่ตอ้งใชใ้นกำร
ให้บริกำรก่อสร้ำงจนเสร็จ ประกอบกบักำรพิจำรณำถึงแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงรำคำวสัดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และ
ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ กลุ่มบริษทัฯ จะท ำกำรทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอย่ำงสม ่ำเสมอ และทุกครำวที่ตน้ทุนที่เกิดข้ึนจริง
แตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอย่ำงเป็นสำระส ำคญั 

ประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการก่อสร้าง 

ในกำรประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำง ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจและขอ้มูลต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกกำรกำรรับประกนัผลงำนและกำรเรียกร้องควำมเสียหำยจำกงำนก่อสร้ำง
ตำมสัญญำ โดยอำศยักำรประเมินสถำนะของโครงกำร กำรวิเครำะห์ขอ้มูลค่ำควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจริงและขอ้มูลสถิติใน
อดีต เป็นตน้ อย่ำงไรก็ตำม กำรใชป้ระมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีแตกต่ำงกนัอำจมีผลต่อจ ำนวนประมำณกำรค่ำใชจ่้ำย
ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำง 

ผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอาย ุ

กลุ่มบริษทัฯ มีขอ้ผูกมดัในกำรให้ประโยชน์แก่พนักงำนหลงัเกษียณอำยุ โดยหน้ีที่มีต่อพนักงำนเป็นไปตำมกฎหมำย
แรงงำนไทยประมำณกำรหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินเป็นมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ของ
พน ักงำนที่ค  ำนวณดว้ยวิธีคณิตศำสตร์ประกนัภยัจำกหลำยสมมติฐำน สมมติฐำนที่ใชใ้นกำรประเมินค่ำใชจ้่ำย
ผลประโยชน์ของพนักงำนสุทธิประจ ำงวดไดร้วมถึงอตัรำคิดลด อตัรำกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือนพนักงำน และอตัรำกำร
เปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนักงำนและอ่ืน ๆ กำรเปล่ียนแปลงในอตัรำเหล่ำน้ีมีผลต่อประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผลประโยชน์ของพนักงำนสุทธิ ในทุกปีกลุ่มบริษทัฯ จะมีกำรทบทวนสมมติฐำนดงักล่ำว เช่น อตัรำคิดลดท่ีเหมำะสม ซ่ึง
ควรสะทอ้นถึงอตัรำดอกเบ้ียที่ควรน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตที่คำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยให้กบัพนกังำน ในกำรประเมินอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสม กลุ่มบริษทัฯ จะพิจำรณำโดยเทียบเคียงกบัอตัรำดอกเบ้ีย
ของพนัธบตัรรัฐบำลระยะยำว 
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4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจกำรต่ำงๆ ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯโดยกำรเป็นผู ้
ถือหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมกำรร่วมกนั รำยกำรท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้ ำหนดข้ึนโดย
ใชร้ำคำตลำดหรือในรำคำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ   

รำยละเอียดควำมสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัฯ  มีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีกำรควบคุม หรือเป็นกิจกำรท่ีบริษทัฯ 
ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีรำยกำรบญัชีกบักลุ่มบริษทัฯ มีดงัน้ี 

4.1 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 

กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  ประเทศ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์  สถำนะบริษัท 

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

4.2 รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญัระหว่ำงบริษทัฯ กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 2561 2560 2561 2560 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บริษัทย่อย      

บริษัท ผล พำลำเดยีม จ ำกดั      

ซ้ือสินคำ้               - 
 

              - 936,402.00 809,930.00 ร ำค ำ ทุ น บ ว ก ก ำ ไ ร ส่ ว น เพ่ิ ม            
ร้อยละ 5 - 15 

ขำยสินคำ้               -               - 16,852,529.13 21,055,041.55 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิมตำม
ขอ้ตกลง  

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรงำน               -               - 850,000.00 600,000.00 รำคำตำมท่ีตกลงในสัญญำ 
ดอกเบ้ียรับ               -               -               - 70,821.92 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 ต่อปี 
      

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จ ำกัด     
รับคืนสินคำ้               -               -               - 1,917,928.86 ร ำค ำ ทุ น บ ว ก ก ำ ไ ร ส่ ว น เพ่ิ ม            

ร้อยละ 5 - 15 
      

บริษัท ผล วอเตอร์ จ ำกัด      
ซ้ือสินคำ้               -               - 178,640.00 92,431.00 รำคำตำมท่ีตกลงระหวำ่งกนั 
ตน้ทุนงำนรับเหมำโครงกำรน ้ำ               -               - 971,002.66   5,665,205.00  

 
ร ำค ำ ทุ น บ ว ก ก ำ ไ ร ส่ ว น เพ่ิ ม            
ร้อยละ 15 - 30 

ขำยสินคำ้               -               - 1,185,105.78 3,640,523.33 ร ำค ำ ทุ น บ ว ก ก ำ ไ ร ส่ ว น เพ่ิ ม            
ร้อยละ 5 - 15 
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 หน่วย: บำท  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 2561 2560 2561 2560 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรงำน               -               - 600,000.00 600,000.00 รำคำตำมท่ีตกลงในสัญญำ 
รำยไดค่้ำเช่ำทรัพยสิ์น               -               - 720,000.00 720,000.00 รำคำตำมท่ีตกลงในสัญญำ 
ดอกเบ้ียรับ               -               - 186,970.47 1,093,490.42 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 ต่อปี 

4.3 ยอดคงเหลือระหวำ่งกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืนกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั        

ลูกหนี้กำรค้ำกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั        

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั -  -  9,923,185.35  2,719,271.25 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ  ำกดั -  -  3,564,679.97  3,589,777.54 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั -  -  343,327.69  2,435,583.22 

รวมลูกหนี้กำรค้ำกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั -  -  13,831,193.01  8,744,632.01 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  -  -  (3,564,679.97)  (3,589,777.54) 

รวมลูกหนี้กำรค้ำกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  10,266,513.04  5,154,854.47 

ลูกหนี้อ่ืนกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั        

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

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั -  -  53,500.00  53,500.00 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ  ำกดั -  -  3,632,631.60  3,630,997.16 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั -  -  117,700.00  117,700.00 

รวมลูกหนี้อ่ืนกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั -  -  3,930,109.69  3,928,475.25 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (3,758,909.69)  (3,757,275.25) 

รวมลูกหนี้อ่ืนกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  171,200.00  171,200.00 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืนกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั  -  -  10,437,713.04  5,326,054.47 
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 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั - สุทธิ        

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

บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั -  -  3,000,000.00  4,000,000.00 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเกีย่วข้องกนั                 -               -  8,000,000.00  9,000,000.00 

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

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั - สุทธิ                -               -  3,000,000.00  4,000,000.00 
        

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืนกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั        

เจ้ำหนี้กำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั -  -  149.80  34,974.02 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั -  -  2,787.16  228,498.50 

ต้นทุนงำนโครงกำรค้ำงจ่ำยกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั        

บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั -  -  -  2,460,342.02 

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -  -  2,936.96  2,723,814.54 
        

เจ้ำหนี้อ่ืนกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั -  -  119,182.20  119,182.20 

รวมเจ้ำหนี้อ่ืนกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -  -  119,182.20  119,182.20 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืนกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั -  -  122,119.16  2,842,996.74 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    30 
 

4.4 ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกำรเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: บำท 

  ณ วันที่     ณ วันที่  

  1 มกรำคม  รำยกำรเคล่ือนไหวระหว่ำงปี  31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2561  เพิม่ขึน้  ลดลง  พ.ศ. 2561 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั - สุทธิ        

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร        

บริษทัยอ่ย        

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

บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั 4,000,000.00  -  (1,000,000.00)  3,000,000.00 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 9,000,000.00  -  (1,000,000.00)  8,000,000.00 

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

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ 4,000,000.00  -  (1,000,000.00)  3,000,000.00 

4.4.1 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั เป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สญัญำใชเ้งิน ก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเม่ือทวง
ถำม คิดอตัรำดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 4.70 ต่อปี   

4.4.2 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั เป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สญัญำใชเ้งิน ก ำหนดจ่ำยช ำระ
คืนเม่ือทวงถำม คิดอตัรำดอกเบ้ียในอตัรำ MLR ของธนำคำรกสิกรไทย บวกเพ่ิมร้อยละ 3 ต่อปี (ร้อยละ 10.13 - 
10.25)  

บริษทั พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั ไดผ้ิดนัดช ำระค่ำดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2555 บริษทัฯ ไดต้ั้ง    
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับเงินตน้และดอกเบ้ียคำ้งรับดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน เงินตน้จ ำนวน 5 ลำ้นบำท และ
ดอกเบ้ียรับส่วนท่ีรับรู้ไวเ้ป็นดอกเบ้ียคำ้งรับตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2555 จนถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2555 
จ ำนวนเงิน 0.25 ลำ้นบำท และบริษทัฯ ไดห้ยดุรับรู้รำยไดค้่ำดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2555 

4.5 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,049,240.87  18,244,020.16  20,854,194.89  16,314,887.64 

ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 694,300.00  543,640.00  624,132.00  543,640.00 
รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและ 
   ผู้บริหำรส ำคญั 25,743,540.87  18,787,660.16  21,478,326.89  16,858,527.64 
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4.6 ภำระกำรค ้ำประกนัใหแ้ก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัฯ มีภำระกำรค ้ำประกนัสินเช่ือใหแ้ก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

- หนังสือค ้ ำประกันกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงส ำหรับบริษัทย่อยคือ บริษัท ผล พำลำเดียม จ ำกัด วงเงิน 10        
ลำ้นบำท และมีกำรใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 6.90 ลำ้นบำท  

- วงเงินตัว๋สญัญำใชเ้งินกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงส ำหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั วงเงิน 10 ลำ้น
บำท และยงัไม่มีกำรใชว้งเงินดงักล่ำว 

- หนังสือค ้ ำประกนักบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงส ำหรับบริษทัย่อยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั โดยเป็นกำรใช้
วงเงินสินเช่ือร่วมกนัภำยใตว้งเงิน 10 ลำ้นบำท และมีกำรใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 1.44 ลำ้นบำท  

- เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงส ำหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั 
โดยเป็นกำรใชว้งเงินสินเช่ือร่วมกนัภำยใตว้งเงิน 10 ลำ้นบำท และยงัไม่มีกำรใชว้งเงินดงักล่ำว 

- ค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินของบริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั กบับริษทัลิสซ่ิงแห่งหน่ึง ภำยใน
วงเงิน 21.68 ลำ้นบำท 

5. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 

เงินสดในมือ 346,692.06   430,413.00  133,637.89  210,545.72 

เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย ์ 23,111,695.33  54,607,588.99  21,312,563.59   47,681,666.43 

เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 31,693,408.67   34,986,554.33  25,171,411.46   31,663,570.70 

เช็ครับท่ียงัไม่ไดน้ ำฝำก 2,061,150.13   2,245,272.71  1,711,187.92   1,929,968.32 

รวมเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 57,212,946.19  92,269,829.03  48,328,800.86  81,485,751.17 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

6.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 

ลูกหนี้กำรค้ำ        

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 151,602,830.71  152,448,381.86  129,552,586.05  135,451,407.14 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  13,831,193.01   8,744,632.01 

รวมลูกหนี้กำรค้ำ 151,602,830.71  152,448,381.86  143,387,779.06  144,196,039.15 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (5,339,979.76)  (5,181,890.59)  (4,927,527.82)  (4,859,566.40) 

ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ 146,262,850.95  147,266,491.27  138,456,251.24  139,336,472.75 

        
ลูกหนีอ่ื้น        

   ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  3,930,109.69   3,928,475.25 

   ลูกหน้ีอ่ืน  5,424,064.88  3,016,350.38  4,455,084.87  1,832,329.62 

   เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้กิจกำรอ่ืน 1,338,905.03   2,209,094.94  790,955.03  1,725,589.18 

   ลูกหน้ีค่ำปรับส่งงำนล่ำชำ้ 59,409,246.20   59,651,400.46  59,409,246.20   59,651,400.46  

   ลูกหน้ีค่ำวสัดุก่อสร้ำง 55,622,247.92      58,236,112.43  55,622,247.92     58,236,112.43 

   เงินทดรองจ่ำย 18,344,999.71   19,818,593.91  18,322,153.47   19,702,093.91 

   ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,929,804.83  1,951,598.94  1,650,732.16   1,614,407.51 

   ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอเรียกเก็บ 2,190,341.73  2,678,416.04  1,243,887.00   1,384,098.15 

   ภำษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ำยรอขอคืน 4,803,754.32  1,130,762.94  3,626,120.64   - 

   ภำษีอำกรขำเขำ้รอขอคืน 1,236,337.00   3,112,338.71  1,236,337.00   3,112,114.71 
   อ่ืน ๆ 857,754.12  1,400,455.39  508,877.63   756,679.29 

รวมลูกหนี้อ่ืน 151,157,455.74  153,205,124.14  150,795,751.61   151,943,300.51 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ      (132,556,004.32)  (129,670,763.98)       (135,347,732.00)  (132,244,018.47) 

ลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 18,601,451.42  23,534,360.16  15,448,019.61   19,699,282.04 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน  164,864,302.37  170,800,851.43  153,904,270.85  159,035,754.79 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีลูกหน้ีค่ำปรับส่งงำนล่ำช้ำ จ ำนวน 59.41 ลำ้นบำท ลูกหน้ีค่ำวสัดุก่อสร้ำง 
จ ำนวน 55.62 ลำ้นบำท เงินทดรองจ่ำย จ ำนวน 18.29 ลำ้นบำท และลูกหน้ีอ่ืน จ ำนวน 3.52 ลำ้นบำท ซ่ึงเกิดจำกผูรั้บเหมำ
ท่ีบริษัทฯว่ำจ้ำงได้ผิดสัญญำในกำรด ำเนินกำรโครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน โดยในระหว่ำงปี พ.ศ. 2561    
บริษทัฯ ไดท้ยอยยืน่ฟ้องร้องต่อศำลเพ่ือด ำเนินคดีกบัผูรั้บเหมำช่วงดงักล่ำว ปัจจุบนัอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำล 

อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีผูรั้บเหมำท่ีเก่ียวกบัค่ำปรับงำนล่ำช้ำ     
เงินทดรองจ่ำย ค่ำวสัดุก่อสร้ำง และลูกหน้ีอ่ืนดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน 
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6.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ มียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือ โดยแยกตำมจ ำนวนวนัท่ีคำ้งช ำระ
ไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 

ลูกหนี้กำรค้ำกจิกำรอ่ืน        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 89,296,894.07  91,246,636.40  83,683,426.94  85,641,286.17 

เกินก ำหนดช ำระ        

1-60 วนั 50,321,797.25  46,468,711.40  38,187,464.76   43,034,650.96 
61-120 วนั 1,839,578.72  2,302,646.59  1,587,529.57   1,434,298.93 

121-180 วนั 110,183.25  546,372.48  63,820.15   322,636.03 

เกิน 180 วนัข้ึนไป 10,034,377.42  11,884,014.99  6,030,344.63   5,018,535.05 

รวมลูกหนี้กำรค้ำกจิกำรอ่ืน 151,602,830.71  152,448,381.86  129,552,586.05  135,451,407.14 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,339,979.76)  (5,181,890.59)   (1,362,847.85)  (1,269,788.86) 

รวมลูกหนี้กำรค้ำกจิกำรอ่ืน - สุทธิ 146,262,850.95  147,266,491.27  128,189,738.20  134,181,618.28 

ลูกหนี้กำรค้ำกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ -  -  10,193,941.36   2,227,231.75 

เกินก ำหนดช ำระ        

1- 60 วนั -  -  72,571.68   762,606.12 

61-120 วนั -  -  -  2,165,016.60 

เกิน 180 วนัข้ึนไป -  -          3,564,679.97   3,589,777.54 

รวมลูกหนี้กำรค้ำกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั  -   -         13,831,193.01   8,744,632.01 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -   (3,564,679.97)  (3,589,777.54) 

รวมลูกหนี้กำรค้ำกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั -  -        10,266,513.04   5,154,854.47 

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ 146,262,850.95  147,266,491.27  138,456,251.24  139,336,472.75 
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7. สัญญำก่อสร้ำง 

รำยกำรท่ีเก่ียวกบัสัญญำก่อสร้ำงซ่ึงเป็นกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บำ้นและกำรให้บริกำรติดตั้งระบบบ ำบัดน ้ ำ ณ วนัท่ี               
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 

 
หน่วย: บำท  

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
2561  2560  2561  2560 

ตน้ทุนงำนโครงกำรจนถึงปัจจุบนั 436,278,400.95  412,863,157.63  444,893,845.53  419,886,664.23 
ขำดทุนท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั (85,985,604.72)  (79,459,029.80)  (101,178,057.50)  (93,011,920.35) 

ตน้ทุนงำนโครงกำรท่ีเกิดข้ึนปรับปรุง 
   ดว้ยขำดทุนท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 350,292,796.23  333,404,127.83 

 
343,715,788.03  326,874,743.88 

หกั เงินงวดท่ีเรียกเก็บจำกผูว้ำ่จำ้ง (336,919,579.57)    (273,829,224.33)  (330,342,571.37)  (268,252,543.48) 
รำยได้ค่ำก่อสร้ำงที่ยังไม่ได้เรียกเกบ็ 13,373,216.66  59,574,903.50  13,373,216.66  58,622,200.40 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 2,731,126.72  7,826,928.03  2,731,126.72  7,689,199.44 
มูลค่ำงำนส ำเร็จท่ียังไม่ได้เรียกเกบ็ 16,104,343.38  67,401,831.53  16,104,343.38  66,311,399.84 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินจ่ำยล่วงหนำ้ให้แก่ผูรั้บเหมำหลำยสัญญำ จ ำนวนเงินรวม 5.34 ลำ้นบำท ซ่ึง
แสดงในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกค่ำปรับท่ีเกิดจำกควำม
ล่ำชำ้ของโครงกำรประปำหมู่บำ้นและโครงกำรขดุเจำะบำดำลท่ีตอ้งจ่ำยใหก้บัลูกคำ้ เป็นดงัน้ี 

 หน่วย: ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 
พ.ศ. 2561  

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 
พ.ศ. 2560  

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 
พ.ศ. 2561  

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

ประมำณกำรค่ำปรับที่เกดิจำกควำมล่ำช้ำที่ต้องจ่ำยให้กบั
ลูกค้ำสะสม        

      -  แสดงสุทธิกบัรำยไดจ้ำกสัญญำก่อสร้ำงและสัญญำ 
         บริกำรเท่ำกบัอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ 157.89  151.89  153.79  147.80 
      -  แสดงเป็นค่ำปรับงำนล่ำชำ้ และประมำณกำรหน้ีสิน 
         ส ำหรับระยะท่ีเหลือท่ีคำดวำ่งำนจะแลว้เสร็จ 0.01  4.29  0.01  4.28 
รวม 157.90  156.18  153.80  152.08 
ค่ำปรับท่ีเกิดข้ึนจริง (153.63)  (127.67)  (149.53)  (126.61) 
ประมำณกำรค่ำปรับท่ีบนัทึกสุทธิกบัมูลค่ำงำนส ำเร็จ 
     ท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ (4.26) 

 
(24.22) 

 
(4.26) 

 
(21.19) 

ประมำณกำรหนี้สินจำกค่ำปรับงำนล่ำช้ำคงเหลือ 0.01  4.29  0.01  4.28 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกโครงกำรก่อสร้ำงส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
และ พ.ศ. 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงนิรวม งบเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2561 

รำยกำรเคล่ือนไหวระหว่ำงปี ณ วนัที ่           
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

ณ วนัที ่
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2561 

รำยกำรเคล่ือนไหวระหว่ำงปี ณ วนัที ่           
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561  เพิม่ขึน้ ลดลง เพิม่ขึน้ ลดลง 

ประมำณกำรหน้ีสินจำก 
   ค่ำปรับงำนล่ำชำ้ 4.29 0.36 (4.64) 0.01 4.28 0.36 (4.63) 0.01 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำร  
   รับประกนัผลงำน               - 3.02 (1.06) 1.96               - 3.02 (1.06) 1.96 
ประมำณกำรผลขำดทุนจำก    
   งำนโครงกำร               - 4.32 (4.29) 0.03               - 4.32 (4.29) 0.03 

รวม 4.29 7.70 (9.99) 2.00 4.28 7.70 (9.98) 2.00 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงนิรวม งบเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2560 

รำยกำรเคล่ือนไหวระหว่ำงปี ณ วนัที ่           
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

ณ วนัที ่
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2560 

รำยกำรเคล่ือนไหวระหว่ำงปี ณ วนัที ่           
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2560  เพิม่ขึน้ ลดลง เพิม่ขึน้ ลดลง 

ประมำณกำรหน้ีสินจำก 
   ค่ำปรับงำนล่ำชำ้ 56.41 4.29 (56.41) 4.29 55.50 4.28 ( 55.50) 4.28 

รวม 56.41 4.29 (56.41) 4.29 55.50 4.28 ( 55.50) 4.28 

นอกจำกน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีสิทธิเรียกร้องเรียกเก็บค่ำปรับจำกผูรั้บเหมำช่วง
สะสมตำมสัญญำ ซ่ึงค่ำปรับดงักล่ำวส่วนท่ีเกิดข้ึนหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบกำรเงิน 
เน่ืองจำกคำดวำ่จะไม่ไดรั้บช ำระจำกผูรั้บเหมำช่วง เป็นดงัน้ี 

 หน่วย: ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม พ.ศ. 

2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม พ.ศ. 

2560 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 
พ.ศ. 2560 

ประมำณกำรค่ำปรับที่เกดิจำกควำมล่ำช้ำที่มีสิทธิ
เรียกร้องจำกผู้รับเหมำสะสม 

       

      - แสดงสุทธิกบัตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงและใหบ้ริกำร 60.50  60.50  60.50  60.50 
      - ไม่ไดรั้บรู้เน่ืองจำกคำดวำ่จะไม่ไดรั้บช ำระ 71.10  69.34  67.22  65.46 
รวม 131.60  129.84  127.72  125.96 

ปัจจุบนัผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัฯ อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรตำมกฎหมำยกบัผูรั้บเหมำช่วงในกำรเรียกร้องให้ผูรั้บเหมำช่วงช ำระ
ค่ำปรับล่ำชำ้ขำ้งตน้ อยำ่งไรก็ตำมหำกผูรั้บเหมำช่วงสำมำรถช ำระค่ำปรับไดใ้นอนำคต กลุ่มบริษทัฯ จะรับรู้ค่ำปรับดงักล่ำวไว้
เป็นรำยไดอ่ื้น 



 

    36 
 

8. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 210,457,655.55  223,088,550.98  201,679,465.37  211,777,061.98 

สินคำ้ระหวำ่งทำง 31,988,779.43   26,591,826.38  31,415,609.92   25,391,831.78 

งำนระหวำ่งท ำ 1,708,722.59  1,210,738.40  1,132.25                - 

รวมสินค้ำคงเหลือ 244,155,157.57  250,891,115.76  233,096,207.54  237,168,893.76 

หกั ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ  (26,037,668.26)  (15,507,882.88)         (25,029,052.05)  (14,234,504.29) 

สินค้ำคงเหลือ – สุทธิ 218,117,489.31  235,383,232.88  208,067,155.49  222,934,389.47 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม  15,507,882.88   12,431,077.33   14,234,504.29   12,431,077.33  

ตั้งเพ่ิมระหวำ่งปี 12,345,824.60  6,919,692.07  12,115,419.49  4,337,429.32 

โอนกลบั  (1,807,034.63)  (3,842,886.52)  (1,320,871.73)  (2,534,002.36) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  (9,004.59)             -             -             - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม  26,037,668.26  15,507,882.88  25,029,052.05  14,234,504.29 

9. เงนิฝำกธนำคำรตดิภำระค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริษทัฯ ไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงจ ำนวนเงิน 30 ลำ้นบำท ไปเป็น
หลกัทรัพยเ์พ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น (หมำยเหตุ 27)  
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10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
   หน่วย: บำท 

   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
สัดส่วนกำรลงทุน 

ร้อยละ 2561 
 

2560 
บริษัท 2561 2560 จ ำนวนเงนิ ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ สุทธิ จ ำนวนเงนิ ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ สุทธิ 

         

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

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

(แคมโบเดีย) จ ำกดั 100.00 100.00 
     

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

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

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั 99.99 99.99 49,999,970.00  (41,566,624.10) 8,433,345.90 49,999,970.00  (35,800,000.00) 14,199,970.00 

รวม   69,270,626.00 (59,837,310.10) 9,433,315.90  69,270,626.00 (54,070,686.00) 15,199,940.00  

ในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2560 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั จ ำนวน 4 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 40 ลำ้นบำท ท ำใหเ้งินลงทุนเพ่ิมข้ึนจำกเดิมจ ำนวน 9.99 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 49.99 
ลำ้นบำท และไดช้ ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุนดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ไดพิ้จำรณำตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
คือ บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั เน่ืองจำกบริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั มีผลประกอบกำรขำดทุนอยำ่งต่อเน่ือง โดยพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวจ ำนวน 41.57 ลำ้นบำท และ 35.80 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

11. เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บำท 

    สัดส่วนกำร
ลงทุนร้อยละ 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

     2561  2560 
บริษทั เอน็ แอนด ์พี โฮลด้ิง จ ำกดั      
รำคำทุน 2  1,000,000.00  1,000,000.00 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน            (1,000,000.00)           (1,000,000.00) 
สุทธิ                      -                     - 

12. เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่พนักงำน  

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่พนกังำน เป็นเงินให้กูย้มืในรูปสัญญำเงินกูเ้พ่ือเป็นสวสัดิกำรของพนกังำน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ
10 ต่อปี 
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13. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

   หน่วย: บำท 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยอดคงเหลือ ณ 
วนัที ่31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2560 

 รำยกำรเคล่ือนไหวระหว่ำงปี  ยอดคงเหลือ ณ 
วนัที ่31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2561 
  

เพิม่ขึน้  ลดลง  

รำคำทุน        

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

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 23,061,322.48  -  -  23,061,322.48 

รวมรำคำทุน 24,431,482.48  -  -  24,431,482.48 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 
 

       

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 17,686,559.89  477,675.95  -  18,164,235.84 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม 17,686,559.89  477,675.95  -  18,164,235.84 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 6,744,922.59      6,267,246.64 

บริษทัฯ ประเมินรำคำอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนและสิทธิกำรเช่ำทั้งหมด 4 แห่งดงัน้ี 

  หน่วย: ล้ำนบำท     

  รำคำตำมบัญชี  
รำคำ

ประเมิน 

 

ผู้ประเมินอสิระ 

 
วนัที่รำยงำนกำร
ประเมินทรัพย์สิน แห่งที่  

อสังหำริมทรัพย์ 
เพ่ือกำรลงทุน 

 
สิทธิกำรเช่ำ  รวม 

  
 

1  2.59  -  2.59  5.00  บริษทั โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ  ำกดั  

13 กุมภำพนัธ์ 
พ.ศ. 2561 

2  2.07  -  2.07  7.80  บริษทั โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ  ำกดั  

27 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2559 

3  1.46  -  1.46  6.38  บริษทั โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ  ำกดั  

28 ตุลำคม  
พ.ศ. 2557 

4  0.15  1.43  1.58  3.94  บริษทั โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ  ำกดั  

28 ตุลำคม  
พ.ศ. 2557 

  6.27  1.43  7.70       

รำคำประเมินของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแห่งท่ี 4 จ ำนวนเงิน 3.94 ลำ้นบำท ไดมี้กำรพิจำรณำรวมสิทธิกำรเช่ำซ่ึงมีรำคำ
ตำมบญัชีสุทธิจ ำนวน 1.43 ลำ้นบำท 

รำคำประเมินดงักล่ำวขำ้งตน้ไดพิ้จำรณำจำกวธีีเปรียบเทียบรำคำตลำดส ำหรับอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแห่งท่ี 1 ถึง แห่งท่ี 
3 และวธีิรำยไดส้ ำหรับอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแห่งท่ี 4 

กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ถูกจดัล ำดบัชั้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม อยูใ่นระดบัท่ี 2 จำกเกณฑข์อ้มูล
ท่ีน ำมำใชใ้นเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม 
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ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นก ำไรขำดทุนของงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 0.48 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี 

รำคำทุนของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนท่ีหักค่ำเส่ือมรำคำครบแลว้และยงัคงใชง้ำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2560 ของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 0.54 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองปี 

บริษทัฯ ไดน้ ำอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
จ ำนวน 6.12 ลำ้นบำท และ 6.55 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปจ ำนองเพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงินกูย้ืมระยะยำว
กบัสถำบนักำรเงิน 2 แห่ง (หมำยเหตุ 19 และ 27) 

14. ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม 

 

ยอดคงเหลือ ณ     
วนัที ่31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2560 

 รำยกำรเคล่ือนไหวระหว่ำงปี  

ยอดคงเหลือ ณ     
วนัที ่31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2561 

  

เพิม่ขึน้ 

 

ลดลง 

 ผลต่ำงกำร
แปลงค่ำงบ
กำรเงนิ 

 
     
     
รำคำทุน          

ท่ีดิน 32,384,486.00                          -                  -                 -  32,384,486.00 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 100,856,407.37  8,300.00                  -                 -     100,864,707.37 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 30,164,522.31  970,729.82  (149,454.59)  (90.13)  30,985,707.41 
สินคำ้สำธิตและเคร่ืองมือโรงงำน 22,256,711.25  37,633.59                  -                 -        22,294,344.84  
ยำนพำหนะ 5,672,742.48                          -                  -                 -  5,672,742.48 
สำธำรณูปโภค 15,230,707.77  50,000.00  (25,000.00)                 -        15,255,707.77  
เคร่ืองจกัรส ำหรับขุดเจำะบำดำล 21,865,389.70  35,200.00                  -                 -        21,900,589.70  
สินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำขำยน ้ำ 15,852,238.25                          -                  -                 -  15,852,238.25 
อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยั 
   ท่ีมีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำ 14,953,898.46 

 
                         - 

 
                 - 

 
                - 

 
14,953,898.46 

สินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 123,129.30  169,622.06                  -                 -             292,751.36  
รวมรำคำทุน 259,360,232.89  1,271,485.47  (174,454.59)  (90.13)  260,457,173.64 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 38,092,942.24       3,348,518.86                   -                  -  41,441,461.10  
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 23,241,474.87       2,567,892.46          (33,954.94)  45.90  25,775,458.29 
สินคำ้สำธิตและเคร่ืองมือโรงงำน 17,271,247.94  1,532,866.03                  -                  -  18,804,113.97 
ยำนพำหนะ 2,378,777.87           495,873.51                   -                  -  2,874,651.38  
สำธำรณูปโภค 12,934,181.58           720,551.67            (4,866.32)                  -  13,649,866.93  
เคร่ืองจกัรส ำหรับขุดเจำะบำดำล       3,897,255.84       3,052,789.46                   -                  -  6,950,045.30  
สินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำขำยน ้ำ 8,363,611.17       1,855,051.72                   -                  -  10,218,662.89 
อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยั 
    ท่ีมีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำ 11,202,358.62 

 
3,750,806.87  

                 
               -                  -  14,953,165.49 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม 117,381,850.13     17,324,350.58         (38,821.26)  45.90  134,667,425.35 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ      10,000,000.00  3,993,885.11   (1,480,618.41)                  -  12,513,266.70 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 131,978,382.76        113,276,481.59 
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 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยอดคงเหลือ ณ      
วนัที ่31 ธันวำคม  

พ.ศ. 2560 

 รำยกำรเคล่ือนไหวระหว่ำงปี  ยอดคงเหลือ ณ      
วนัที ่31 ธันวำคม  

พ.ศ. 2561 
      
  เพิม่ขึน้  ลดลง  
รำคำทุน        
ท่ีดิน 32,384,486.00                          -                          -  32,384,486.00 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 100,344,760.58  8,300.00                          -  100,353,060.58 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 29,704,792.78  932,118.52  (149,454.59)  30,487,456.71 
สินคำ้สำธิต 21,894,251.94  37,633.59                          -  21,931,885.53 
ยำนพำหนะ 5,672,780.34                          -                          -  5,672,780.34 
สำธำรณูปโภค 15,104,516.45  50,000.00  (25,000.00)  15,129,516.45 
สินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำขำยน ้ำ 9,884,202.50                          -                          -  9,884,202.50 
อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีมีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำ 14,953,898.46                          -                          -  14,953,898.46 
สินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 123,129.30  169,622.06                          -  292,751.36 
รวมรำคำทุน 230,066,818.35  1,197,674.17  (174,454.59)  231,090,037.93 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 37,803,354.32  3,293,608.10                          -  41,096,962.42 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 22,878,633.75  2,463,937.07  (33,954.94)  25,308,615.88 
สินคำ้สำธิต 17,540,815.04  1,504,807.29                          -  19,045,622.33 
ยำนพำหนะ 2,720,616.72  495,873.51                          -  3,216,490.23 
สำธำรณูปโภค 12,498,058.03  707,749.28  (4,866.32)  13,200,940.99 
สินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำขำยน ้ำ 9,878,311.96                          -                          -  9,878,311.96 
อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีมีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำ 11,202,358.62  3,750,806.87                          -  14,953,165.49 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม 114,522,148.44  12,216,782.12  (38,821.26)  126,700,109.30 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 115,544,669.91      104,389,928.63 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นก ำไรขำดทุนของงบกำรเงินรวม
จ ำนวนเงิน 17.32 ลำ้นบำท และ 18.90 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และรวมอยูใ่นก ำไรขำดทุนของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 
12.22 ลำ้นบำท และ 14.95 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

บริษทัฯ ได้น ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
จ ำนวน 83.29 ลำ้นบำท และ 85.56 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปจ ำนองเพ่ือค ้ ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงินกูย้ืมระยะ
ยำวกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง (หมำยเหตุ 19 และ 27) 

รำคำทุนของสินทรัพยถ์ำวรท่ีหักค่ำเส่ือมรำคำครบแลว้และยงัคงใชง้ำนอยู่ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560   
ของงบกำรเงินรวมจ ำนวน 52.58 ลำ้นบำท และ 49.55 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 51.87 ลำ้น
บำท และ 49.55 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

กลุ่มบริษทัฯ มียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัรส ำหรับขดุเจำะบำดำล เคร่ืองใชส้ ำนกังำนและยำนพำหนะ ซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ญัญำเช่ำ
กำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ของงบกำรเงินรวมโดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี จ ำนวน 8.13 ลำ้นบำท 
และ 10.47 ลำ้นบำท และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีจ ำนวน 2.02 ลำ้นบำท และ 3.95 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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15. ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 40,281,154.53  36,998,045.26  37,203,243.18  34,636,425.77 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี             -              -              -              - 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 
2560 มีดงัน้ี  

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันท่ี 
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2561 

 
ก ำไร 

(ขำดทุน) 

ก ำไร 
(ขำดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วันท่ี 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

ณ วันท่ี 
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2561 

 
ก ำไร 

(ขำดทุน) 

ก ำไร 
(ขำดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วันท่ี 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2561 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 25,964,333.76 845,470.06           - 26,809,803.82 25,951,306.41 639,027.62           - 26,590,334.03 
ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำสินคำ้ 2,846,900.86 2,204,990.57           - 5,051,891.43 2,846,900.86 2,158,909.55           - 5,005,810.41 
ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ดำ้น  
    ควำมปลอดภยัท่ีมีไวเ้พื่อให้เช่ำ 888,733.64 154,502.58           - 1,043,236.22 888,733.64 154,502.58           - 1,043,236.22 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ

ผลประโยชน์พนกังำน 4,419,904.40 625,827.40 (573,792.00) 4,471,939.80 4,093,087.40 585,873.60 (515,128.40) 4,163,832.60 
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกค่ำปรับ 878,172.60 (875,519.76)           - 2,652.84 856,397.46 (853,744.62)           - 2,652.84 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนั

ผลงำน           - 393,600.00           - 393,600.00           - 392,000.00           - 392,000.00 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกผลขำดทุนท่ีอำจจะ

เกิดข้ึน           - 5,377.08           - 5,377.08           - 5,377.08           - 5,377.08 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ 2,000,000.00 502,653.34           - 2,502,653.34 -           -           -           - 

รวม 36,998,045.26 3,856,901.27 (573,792.00) 40,281,154.53 34,636,425.77 3,081,945.81 (515,128.40) 37,203,243.18 
 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันท่ี 
1 มกรำคม พ.ศ. 

2560 
 

ก ำไร (ขำดทุน) 

ณ วันท่ี 
31 ธันวำคม พ.ศ. 

2560 

ณ วันท่ี 
1 มกรำคม พ.ศ. 

2560 
 

ก ำไร (ขำดทุน) 

ณ วันท่ี 
31 ธันวำคม พ.ศ. 

2560 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี       
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 281,849.89 25,682,483.87 25,964,333.76 281,849.89 25,669,456.52 25,951,306.41 
ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำสินคำ้ 2,486,215.46 360,685.40 2,846,900.86 2,486,215.46 360,685.40 2,846,900.86 
ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ดำ้น  
    ควำมปลอดภยัท่ีมีไวเ้พื่อให้เช่ำ 491,117.59 397,616.05 888,733.64 491,117.59 397,616.05 888,733.64 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ

ผลประโยชน์พนกังำน 3,928,413.40 491,491.00 4,419,904.40 3,668,801.20 424,286.20 4,093,087.40 
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกค่ำปรับ 11,281,146.55 (10,402,973.95) 878,172.60 11,099,939.15 (10,243,541.69) 856,397.46 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์                          - 2,000,000.00 2,000,000.00                          -                          -                          - 

รวม 18,468,742.89 18,529,302.37 36,998,045.26 18,027,923.29 16,608,502.48 34,636,425.77 
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16. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 60,000,000.00  200,000,000.00  60,000,000.00  200,000,000.00 

ทรัสตรี์ซีท 74,094,915.63  86,484,497.45  74,094,915.63  86,059,699.05 

รวมเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 134,094,915.63  286,484,497.45  134,094,915.63  286,059,699.05 

อตัรำดอกเบ้ียของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560           
มีดงัต่อไปน้ี 

 อตัรำดอกเบีย้ต่อปี 
 2561  2560 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน  อตัรำตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 

(ร้อยละ 3.45) 
 อตัรำตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 

(ร้อยละ 3.45 ถึง 3.67) 

ทรัสตรี์ซีท  อตัรำตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
 (ร้อยละ 2.90)  

อตัรำตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
 (ร้อยละ 2.90) 

17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บำท 

    งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
    2561  2560   2561  2560 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ        
   เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน        

-  ในประเทศ 45,260,681.94  54,029,120.41  41,390,448.75  47,745,161.93 
-  ต่ำงประเทศ 93,960,662.36  90,214,367.76  90,943,332.25  86,547,374.56 

   เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  2,936.96  263,472.52 
   ตน้ทุนงำนโครงกำรคำ้งจ่ำยกิจกำร 
      ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 

 
- 

 
- 

 
2,460,342.02 

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ 139,221,344.30  144,243,488.17  132,336,717.96  137,016,351.03 

เจ้ำหนี้อ่ืน        
เจำ้หน้ีค่ำปรับจำกกำรส่งมอบงำนล่ำชำ้ 3,483,150.23  4,462,291.79  3,483,150.23  3,543,471.54 
ภำษีขำยรอเรียกเก็บ 2,731,126.72  7,896,466.60  2,731,126.72  7,689,199.44 
เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 2,119,491.25  1,287,563.57  1,717,500.99  1,012,260.63 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย 2,423,393.01  4,471,385.75  2,068,927.29  3,771,019.90 
โบนสัคำ้งจ่ำย 8,700,042.00  -  8,162,917.00  - 
ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จกรรมกำร 1,914,100.00  -  1,676,600.00  - 
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    หน่วย: บำท 

    งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
    2561  2560   2561  2560 

เงินค่ำสินคำ้รับล่วงหนำ้ 1,003,267.01  1,900,561.83  580,767.01  858,641.83 
ค่ำเช่ำและบริกำรรับล่วงหนำ้ -  9,691,650.90  -  9,691,650.90 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรน ำเขำ้คำ้งจ่ำย 826,995.63  895,581.66  826,995.63  895,581.66 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 4,875,518.06  -  4,444,040.96  - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 4,570,425.53  5,363,150.91  3,119,510.45  3,771,778.69 
อ่ืน ๆ 694,980.57  578,449.44  548,980.68  393,346.98 
เจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  119,182.20  119,182.20 

รวมเจ้ำหนี้อ่ืน 33,342,490.01  36,547,102.45  29,479,699.16  31,746,133.77 

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน 172,563,834.31  180,790,590.62  161,816,417.12  168,762,484.80 

18. หนีสิ้นระยะยำวตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บำท 
    งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 

หนี้สินระยะยำวตำมสัญญำเช่ำกำรเงินคงเหลือ         
- ภำยใน 1 ปี 5,507,738.04  5,835,737.77  961,119.72  1,289,119.45 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 8,263,016.89  13,650,863.98  290,881.31  1,132,110.08 

หกั ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (788,712.06)  (1,235,301.50)   (161,499.25)  (93,118.58) 

มูลค่ำปัจจุบันของหนี้สินระยะยำวตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 12,982,042.87  18,251,300.25   1,090,501.78  2,328,110.95 

หกั ส่วนของหน้ีสินระยะยำวตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน         

       ท่ีจะครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (4,987,902.68)  (5,260,447.15)  (806,703.77)  (1,228,798.94) 

สุทธิ 7,994,140.19  12,990,853.10   283,798.01  1,099,312.01 

หน้ีสินระยะยำวตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินของบริษทัยอ่ย ไดรั้บกำรค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระโดยบริษทัฯ ทั้งจ ำนวน 
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19. เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

      หน่วย: บำท 

      งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2561  2560 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   36,315,000.00  47,455,000.00 

เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี   -  - 

จ่ำยช ำระคืนในระหวำ่งปี   (7,140,000.00)   (11,140,000.00) 

หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี   (7,140,000.00)        (7,140,000.00) 

สุทธิ   22,035,000.00  29,175,000.00 

เม่ือวนัท่ี 26 มกรำคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำกู้เงินกับธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวน 50 ล้ำนบำท             
เพื่อรองรับ Core-Trading Asset ไดแ้ก่สินคำ้คงเหลือของบริษทัฯ โดยก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ตำมสัญญำเงินกูเ้ป็นรำยเดือน
ภำยใน 84 งวด ซ่ึงงวดท่ี 1-83 ช ำระงวดละ 595,000 บำท และงวดท่ี 84 ช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ในอตัรำดอกเบ้ีย THBFIX 
บวกดว้ยร้อยละ 1.85 ต่อปี ในกรณีท่ีอตัรำดอกเบ้ีย THBFIX ดังกล่ำวมีอตัรำต ่ำกว่ำอตัรำร้อยละ 0 ต่อปี บริษทัฯ ตอ้งช ำระ
ดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ 1.85 ต่อปี นอกจำกน้ีบริษัทฯ มีสัญญำแลกเปล่ียนอัตรำดอกเบ้ียท่ีท ำกับธนำคำรผูใ้ห้กู้จำกเดิม 
THBFIX บวกดว้ยร้อยละ 1.85 ต่อปี เป็นอตัรำคงท่ีต่อปี (ร้อยละ 4.7) รำยละเอียดของสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียแสดงไว้
ในหมำยเหตุขอ้ 28 โดยเร่ิมช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียงวดแรกเดือนกมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2559  

ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำกูเ้งินเพ่ือรองรับ Core-Trading Asset ดงักล่ำว บริษทัฯ มีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ี
ส ำคญับำงประกำร เช่น  

- กำรด ำรงอตัรำส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่ำ 2 เท่ำ ทั้ งน้ีตอ้งไม่ต ่ำ    
กวำ่ศูนย ์

- กำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี (DSCR) ไม่นอ้ยกวำ่ 2 เท่ำ 

บริษทัฯ ไดน้ ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วนของบริษทัฯ ท่ีบนัทึกในบญัชีอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน - สุทธิ และบญัชี
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ – สุทธิไปจดจ ำนองเพ่ือค ้ ำประกันเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินดังกล่ำว (หมำยเหตุ 13        
และ 14) 
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20. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ        
พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนส ำหรับ        
   ผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัที ่1 มกรำคม 22,099,522.00   19,642,067.00  20,465,437.00  18,344,006.00 

    ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 2,583,969.00  2,734,879.00  2,425,180.00  2,428,911.00 
    ตน้ทุนดอกเบ้ีย 545,168.00  429,976.00  504,188.00  399,920.00 
ผล(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร        
   ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (2,868,960.00)  -  (2,575,642.00)  - 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี -  (707,400.00)  -  (707,400.00) 

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนส ำหรับ        

   ผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัที ่31 ธันวำคม 22,359,699.00  22,099,522.00  20,819,163.00  20,465,437.00 

ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ไดแ้สดงในงบก ำไรขำดทุน ดงัน้ี: 
  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 1,178,995.00  1,473,136.00  1,088,164.00  1,261,507.00 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 1,950,142.00  1,691,719.00  1,841,204.00  1,567,324.00 

รวมค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 3,129,137.00  3,164,855.00  2,929,368.00  2,828,831.00 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลดประมำณกำรจำกอตัรำผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบำล และสะทอ้นประมำณกำรของ
จงัหวะเวลำของกำรจ่ำยผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำมรณะในกำรประมำณกำรควำมเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนำคตอยำ่งสมเหตุสมผลประมำณกำร
จำกตำรำงมรณะ 
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ข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยท่ีส ำคัญ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560              
(แสดงดว้ยค่ำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) มีดงัน้ี 

  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 

อตัรำคิดลด 2.82% - 3.04%  2.18% - 2.38%  2.82%  2.18% 
เงินเดือนรำยเดือนในอนำคตท่ีเพ่ิมข้ึน 5.00%  5.00%  5.00%  5.00% 
อตัรำมรณะ 100% ของ

ตำรำงมรณะปี 
2560  

100% ของ
ตำรำงมรณะปี 

2551 

 100% ของ
ตำรำงมรณะปี 

2560  

100% ของ
ตำรำงมรณะปี 

2551 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกั แสดงถึงผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติหลกัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของ
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย: บำท 

 กำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 เพิม่ขึน้ 1%  ลดลง 1%  เพิม่ขึน้ 1%  ลดลง 1% 

อตัรำคิดลด (2,595,182.00)  3,074,064.00  (2,421,420.00)  2,873,066.00 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 2,974,382.00  (2,568,423.00)  2,779,412.00  (2,396,155.00) 
อตัรำกำรหมุนเวยีน (2,732,258.00)  1,115,365.00  (2,550,032.00)  1,107,276.00 

กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
  หน่วย: บำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

มำกกวำ่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 9,418,935.00  9,418,935.00 
เกินกวำ่ 5 ปี 208,372,791.00  198,082,019.00 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผำ่นร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมำย
ดงักล่ำวอยู่ในระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบัญญติัคุม้ครองแรงงำนฉบับใหม่น้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชย
เพ่ิมเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำ
สุดทำ้ย 400 วนัสุดทำ้ย กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพ่ิมข้ึน 7.08 ลำ้นบำท กลุ่มบริษทัฯ จะ
บนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนของงวดท่ี
กฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้
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21. ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

รำยละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ (PHOL-W1) ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
(กำรออกและจดัสรรใบแสดงสิทธิ (PHOL-W1) ไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 20 
กรกฎำคม พ.ศ. 2559 และท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหำคม พ.ศ. 2559) 
ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ :   ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้

จ ำนวนท่ีออกและเสนอขำย :   40,499,996 หน่วย 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย :    หน่วยละ 0 บำท (ศูนยบ์ำท) 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัจำกวนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สำมญั 1 หุน้  
รำคำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนได ้ในรำคำ

หุน้ละ 3 บำท (สำมบำท)  
กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ ไดต้ำม

จ ำนวนท่ีไดรั้บกำรจดัสรรในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนเมษำยน และ ตุลำคม 
ของแต่ละปี นบัจำกวนัท่ีบริษทัไดอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

เม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2561 ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดใ้ชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัคร้ังสุดทำ้ย (ส้ินสุด
กำรใชสิ้ทธิในวนัดงักล่ำว) เป็นจ ำนวนรวม 250 หน่วย อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ ในรำคำใชสิ้ทธิหุ้นละ 3 
บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 750 บำท ซ่ึงท ำใหบ้ริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุน้เป็นจ ำนวน 500 บำท โดยบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำร
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 250 บำท กบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 

กำรเปล่ียนแปลงส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ มีดงัน้ี 
 หน่วย 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 40,499,996.00 
หกั ใชสิ้ทธิในระหวำ่งปี (250.00) 
หกั ยกเลิกเน่ืองจำกหมดอำยุ (40,499,746.00) 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561                                             - 
  

รำยละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ ท่ีจะออกและเสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำร และ/
หรือ พนกังำนของบริษทั และ/หรือ บริษทัยอ่ย (ESOP-Warrant) 
ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ :   ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สำมำรถโอน

เปล่ียนมือได ้
จ ำนวนท่ีออกและเสนอขำย :   8,000,000 หน่วย 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย :    ไม่คิดมูลค่ำ 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัจำกวนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สำมญั 1 หุน้ (เวน้แตจ่ะมีกำรปรับสิทธิ

ตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก ำหนด) 
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รำคำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนได ้ในรำคำ
หุน้ละ 3 บำท (สำมบำท) (เวน้แตจ่ะมีกำรปรับสิทธิตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข
ท่ีก ำหนด) 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ ไดรั้บอนุญำตใหเ้ร่ิมซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ยงัไม่มีกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว 

22. ส ำรองตำมกฎหมำย 

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

23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัดงัน้ี 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ 
   และงำนระหวำ่งท ำ 12,132,911.24  (3,374,373.43)  10,096,464.36  (10,058,071.89) 

ซ้ือสินคำ้ 712,503,398.75  682,101,562.26  672,657,225.25  632,378,013.96 

ค่ำจำ้งผูรั้บเหมำ                   -  44,700,490.25                    -  42,634,695.86 

ค่ำเส่ือมรำคำและตดัจ ำหน่ำย 18,712,731.53  20,475,132.78  13,530,655.37  16,328,891.91 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืน 
   ของพนกังำน 117,070,698.89  97,653,653.79  108,040,740.74  85,862,339.29 

ค่ำโฆษณำและค่ำส่งเสริมกำรขำย 4,239,107.89  4,764,784.37  3,891,882.72  4,039,050.50 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่งสินคำ้ 9,311,950.01  9,414,397.84  9,271,850.71  9,163,094.67 

ค่ำสำธำรณูปโภค 3,736,291.40  3,838,160.06  3,640,146.97  3,703,331.51 

หน้ีสงสยัจะสูญ - สุทธิ 3,043,329.52  129,596,440.12  3,171,674.96  125,760,124.38 

(กลบัรำยกำร) ค่ำปรับงำนล่ำชำ้ (2,291,216.97)  4,670,695.50  (2,281,837.73)  4,281,987.28 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนใน 
     บริษทัยอ่ย -  -  5,766,624.10  35,800,000.00 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์- สุทธิ 2,513,266.70  10,000,000.00  -  - 
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24. ภำษีเงนิได้ 

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน        
ส ำหรับงวดปัจจุบนั 6,072,987.76       1,028,970.62  5,759,613.53  - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
กำรเปล่ียนแปลงของผลแตกต่ำงชัว่ครำว     (3,856,901.27)  (18,529,302.37)      (3,081,945.81)  (16,608,502.48) 
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้ 2,216,086.49  (17,500,331.75)  2,677,667.72  (16,608,502.48) 

กระทบยอดเพื่อหำอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
  งบกำรเงนิรวม 

  2561   2560 

  อตัรำภำษี       อตัรำภำษี     
  (ร้อยละ)   หน่วย: บำท   (ร้อยละ)   หน่วย: บำท 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได้   38,727,915.89    (134,976,005.27) 

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตำมอตัรำภำษี 20.00  7,745,583.18  20.00  (26,995,201.05) 
ผลกระทบจำกกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั (2.55)  (986,060.19)  5.11  (6,903,245.85) 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมประมวลรัษฎำกร 3.31  1,281,019.32  (5.11)  6,895,086.04 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึนจำกรำยจ่ำยท่ีจ่ำยจริง (1.61)  (624,156.95)  1.07  (1,444,298.33) 
ผลขำดทุนในปีก่อนท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้
     รอกำรตดับญัชีแต่น ำมำใชล้ดค่ำใชจ่้ำยภำษี (14.99)  (5,806,756.40)  -                  - 
ผลขำดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไมรั่บรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 2.18  843,261.68  (8.11)  10,947,327.44 
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวในปีก่อนท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์
     ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (0.61)  (236,804.15)  -                  - 
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษเีงนิได้ 5.73  2,216,086.49  12.97  (17,500,331.75) 

 

  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2561   2560 

  อตัรำภำษี       อตัรำภำษี     

  (ร้อยละ)   หน่วย: บำท   (ร้อยละ)   หน่วย: บำท 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได้   39,319,715.74    (144,343,128.78) 
ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตำมอตัรำภำษี 20.00  7,863,943.15  20.00  (28,868,625.76) 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมประมวลรัษฎำกร 3.17  1,244,637.92  (4.60)  6,637,653.98 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึนจำกรำยจ่ำยท่ีจ่ำยจริง (1.59)  (624,156.95)  0.36  (526,099.22) 
ผลขำดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -                  -  (4.26)  6,148,568.52 
ผลขำดทุนในปีก่อนท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้
     รอกำรตดับญัชีแต่น ำมำใชล้ดค่ำใชจ่้ำยภำษี (14.77)  (5,806,756.40)  -                  - 
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษเีงนิได้ 6.81  2,677,667.72  11.51  (16,608,502.48) 
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สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บำท 
  งบกำรเงนิรวม    งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 2561   2560  2561   2560 

ผลขำดทุนสะสมทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้        

   หมดอำยใุนอีก 2-5 ปี 39,053,192.87  61,138,031.52                -  30,742,843.61 

บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศของบริษทัฯ คือ บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งในประเทศกมัพูชำจะตอ้งเสียภำษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลในอตัรำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิท่ีตอ้งเสียภำษีหรืออตัรำภำษีขั้นต ่ำร้อยละ 1 ของรำยไดท้ั้งหมดแลว้แต่จ ำนวนใด
จะสูงกวำ่ 

25. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ บริษทัย่อย และพนักงำนของกลุ่มบริษทัฯ ได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และพนกังำนจ่ำยเงินสมทบและเงินสะสมเขำ้กองทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำ ๆ 
กนัในอตัรำร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนพนักงำน และจ่ำยให้แก่พนักงำนในกรณีท่ีออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของ
กลุ่มบริษทัฯ  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 
3.11 ลำ้นบำท และ 3.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

26. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนด ำเนินงำน โดยพิจำรณำจำกระบบกำรบริหำร กำรจดักำรและ
โครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนด ำเนินงำน 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนด ำเนินงำน และสินทรัพยต์ำมส่วนด ำเนินงำน รวมรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนด ำเนินงำน 
หรือท่ีสำมำรถปันส่วนให้กบัส่วนด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล รำยกำรท่ีไม่สำมำรถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย 
สินทรัพย ์รำยไดอ่ื้น ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร และตน้ทุนทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจใน 3 ส่วนด ำเนินงำนหลกั คือ (1) ธุรกิจซ้ือมำขำยไปอุปกรณ์เพ่ือควำมปลอดภยัและอุปกรณ์นิรภยั 
(2) ธุรกิจเก่ียวกบัระบบบ ำบดัน ้ ำ และ (3) ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงระบประปำหมู่บำ้น ในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลกัในประเทศ
ไทย ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
มีดงัต่อไปน้ี 
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ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิ 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจและกำรกระทบยอดก ำไรหรือขำดทุนตำมส่วนงำนท่ีรำยงำนของกลุ่มบริษทัฯ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย: พนับำท 

 ธุรกิจซ้ือมำขำยไปอุปกรณ์
เพื่อควำมปลอดภัยและ

อุปกรณ์นิรภัย 
ธุรกิจเกี่ยวกับระบบบ ำบัด

น ้ำ 
ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงระบบ

ประปำหมู่บ้ำน 

ตัดรำยกำรระหว่ำง 

ส่วนงำน งบกำรเงินรวม  

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รำยไดจ้ำกบุคคลภำยนอก 888,293 879,010 19,272 29,242 16,889 77,590       ----       ---- 924,454 985,842 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 18,633 22,293 1,259 1,387 657 5,665 (20,549) (29,345)       ----       ---- 

ตน้ทุนขำยและตน้ทุนบริกำร (672,283) (666,203) (21,399) (33,250) (24,426) (177,938) 21,269 30,828 (696,839) (846,563) 

ก ำไร(ขำดทุน)ข้ันต้นตำม
ส่วนงำน 234,643 235,100 (868) (2,621) (6,880) (94,683) 720 1,483 227,615 139,279 

(กลบัรำยกำร) ค่ำปรับงำนล่ำชำ้        ----       ---- 2,673 (4,671)   2,673 (4,671) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์  (2,513) (10,000)     (2,513) (10,000) 
รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:          

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน – สุทธิ        2,219 5,062 
รำยไดอ่ื้น         7,128 3,773 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย         (85,376) (91,619) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (104,849) (163,534) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน         (8,169) (13,266) 

รำยไดภ้ำษีเงินได ้         (2,216) 17,500 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี   (3,381) (12,621) (4,207) (99,354)   36,512 (117,476) 

ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจและกำรกระทบยอดสินทรัพย์ตำมส่วนงำนท่ีรำยงำนของกลุ่มบริษัทฯ                   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

      หน่วย: พนับำท 

      งบกำรเงนิรวม 

  2561  2560 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน – สุทธิ   6,267   6,745 

ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ – สุทธิ   113,276  131,978 

สินทรัพยส่์วนกลำง   532,574  648,762 

รวมสินทรัพย์   652,117  787,485 

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ น ำเสนอรำยได้ตำมส่วนงำนแยกตำมท่ีตั้งทำงภูมิศำสตร์ของลูกคำ้ อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์น
ต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนเงินไม่เป็นสำระส ำคญั 
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ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์ของลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ 
พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับำท 
 รำยได้ 
 2561  2560 
ไทย 918,636  976,457 
ประเทศอ่ืนๆ 5,818  9,385 
รวม 924,454  985,842 

ลูกค้ารายใหญ่ 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงท่ีมีมูลค่ำตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มบริษทัฯ 

27. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

ภำระผูกพนั 

ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสัญญาด าเนนิงาน 

บริษัท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัฯ ไดท้ ำสญัญำเช่ำและรับโอนสิทธิกำรเช่ำ ประกอบดว้ยสญัญำ 2 ฉบบั ดงัน้ี 
- เม่ือวนัท่ี 22 สิงหำคม พ.ศ. 2538 บริษทัฯไดท้ ำสญัญำเช่ำอำคำรกบับริษทัแห่งหน่ึงโดยช ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำเป็นจ ำนวนเงิน 

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

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

บริษัทย่อย 

บริษัท ผล วอเตอร์ จ ากัด 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยไดท้ ำสัญญำเช่ำอำคำรกบับริษทัแห่งหน่ึงโดยช ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำเป็นจ ำนวนเงิน 
174,000 บำท โดยแบ่งจ่ำยช ำระเดือนละ 14,500 บำท เป็นจ ำนวน 12 เดือน และตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำรำยเดือน ตลอดอำยสุัญญำเช่ำ
เดือนละ 12,500 บำท มีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี และมีสิทธิต่อสัญญำเช่ำไปอีก 3 ปี โดยตอ้งจ่ำยเงินค่ำสิทธิกำรเช่ำอำคำรเพ่ิม
อีกจ ำนวน 2,000 บำทต่อเดือน และค่ำเช่ำรำยเดือนอีกเดือนละ 12,500 บำท 
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ภาระผกูพนัและหนี้สินทีอ่าจเกดิขึ้นกบัสถาบันการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีภำระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนกบัสถำบนักำรเงิน ดงัน้ี   
หน่วย: ล้ำนบำท   

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
วงเงนิ เบิกใช้ ยงัไม่ได้ใช้ วงเงนิ เบิกใช้ ยงัไม่ได้ใช้ 

1) แอลซีและทีอำร์ 183.00 76.13 106.87 183.00 76.13 106.87 
2) ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 175.00 60.00 115.00 165.00 60.00 105.00 
3) หนงัสือค ้ำประกนั 70.70 41.17 29.53 60.70 34.26 26.44 
4) เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 56.50           - 56.50 56.50          - 56.50 
5) ภำระผกูพนัตำมสญัญำซ้ือเงิน 

   ตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 220.00 7.41 212.59 220.00 7.41 212.59 
6) ภำระผูกพนัตำมสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐวงเงิน 1.15 ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐโดย        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ยงัไม่มีกำรใชว้งเงินดงักล่ำว 

บริษทัฯ ได้น ำเงินฝำกธนำคำรของบริษัทฯ  และที ่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงบำงส่วนของบริษทัฯ ท่ีบันทึกในบัญชี
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธิ และบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมำยเหตุ 9, 13 และ 14) ค  ้ำประกนัภำระ
ผูกพนัของธนำคำรดงักล่ำว  

บริษทัย่อยค ้ำประกนัวงเงินแอลซีและทีอำร์ของบริษทัใหญ่ภำยในวงเงิน 10 ลำ้นบำท 

หนังสือค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนังสือค ้ ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมกลุ่มบริษัทฯ เหลืออยู่เป็น          
จ ำนวนเงินดงัน้ี 

 

หนีสิ้นทีอ่ำจจะเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

คดีความฟ้องร้อง 

บริษัท พดี ีเจเนซิส เอน็จเินียร่ิง จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 13 กนัยำยน พ.ศ. 2556 บริษทัย่อยดงักล่ำว ถูกเจำ้หน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศฟ้องร้องว่ำดว้ยควำมผิดอนัเกิดจำกกำร
ผิดสัญญำซ้ือขำย ตำมคดีหมำยเลขด ำที่ พ.741/2556 เน่ืองจำกบริษทัย่อยผิดนัดไม่ช ำระค่ำสินคำ้จ ำนวนเงิน 76,448.10     
ดอลล่ำร์สหรัฐ ซ่ึงต่อมำคดีน้ีถูกวินิจฉัยโดยประธำนศำลฎีกำวำ่อยู่ในอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำของศำลทรัพยสิ์นทำงปัญญำ
และกำรคำ้ระหวำ่งประเทศกลำง ศำลจึงมีค ำสัง่ใหจ้ ำหน่ำยคดีน้ีและใหโ้จทกไ์ปฟ้องยงัศำลท่ีมีเขตอ ำนำจ 

  หน่วย: บำท 

หนังสือค ำ้ประกนั  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
เพ่ือค ้ำประกนัสญัญำก่อสร้ำง  26,755,306.50  26,755,306.50 
เพ่ือค ้ำประกนักำรปฏิบติัตำมสญัญำ  3,593,121.00  956,761.00 
เพ่ือค ้ำประกนักำรประมูล  4,619,121.00  352,400.00 
เพ่ือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและอ่ืนๆ  6,200,000.00  6,200,000.00 
รวม  41,168,332.50  34,264,467.50 
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เม่ือวนัท่ี 27 ตุลำคม พ.ศ. 2558 เจำ้หน้ีกำรคำ้ไดย้ื่นฟ้องบริษทัยอ่ยต่อศำลทรัพยสิ์นทำงปัญญำและกำรคำ้ระหวำ่งประเทศกลำง 
หมำยเลขด ำท่ีกค.223/2558 และเม่ือวนัท่ี 5 มกรำคม พ.ศ. 2559 บริษทัย่อยไดท้ ำกำรยื่นค ำให้กำรต่อสู้คดี และศำลไดท้ ำกำร
ไกล่เกล่ียหลำยคร้ัง จนวนัท่ี 2 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 ทนำยโจทกแ์ละทนำยจ ำเลยแถลงต่อศำลร่วมกนักนัวำ่คดีไม่สำมำรถตกลง
กนัได ้จึงส่งส ำนวนกลบัคืนสู่กระบวนพิจำรณำของศำล  

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 ทนำยโจทก์แถลงต่อศำลวำ่ไดรั้บแจง้จำกกรรมกำรผูบ้ริหำรของโจทก์วำ่ อยูใ่นระหวำ่งกำร
พิจำรณำเง่ือนไขท่ีโจทก์และจ ำเลยไดมี้กำรเจรจำกนัในชั้นไกล่เกล่ียซ่ึงคำดวำ่จะสำมำรถตกลงกนัไดแ้ละเม่ือตกลงกนัไดแ้ลว้
โจทก์จะยื่นค ำร้องขอถอนฟ้องคดี จึงขอเล่ือนคดีออกไปสักนดัหน่ึง ศำลพิเครำะห์แลว้เห็นว่ำ คดีสำมำรถตกลงกนัไดจ้ะเป็น
ประโยชน์ต่อคู่ควำมทั้งสองฝ่ำยจึงใหเ้ล่ือนไปนดัพร้อมเพ่ือท ำยอมหรือถอนฟ้อง ในวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 และในวนั
ดงักล่ำวนั้นทนำยทั้งสองฝ่ำยยงัคงประสงค์ท่ีจะเจรจำกนัต่อไป และขอเล่ือนไปนดัพร้อมเพ่ือท ำยอมหรือถอนฟ้อง ในวนัท่ี 
21 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงในวนัดงักล่ำวไม่สำมำรถตกลงกนัได ้ 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยำยน พ.ศ. 2561 ทนำยโจทก์แถลงต่อศำลว่ำหมดพยำนแลว้ และทนำยจ ำเลยแถลงไม่สืบพยำน คดีจึงเสร็จ
กำรพิจำรณำ และเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ศำลพิพำกษำวำ่บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อสินคำ้ดงักล่ำวจริงทั้งหมด 2 รำยกำร แต่มี 
1 รำยกำรท่ีขำดอำยคุวำมแลว้ บริษทัยอ่ยจึงตอ้งรับผิดในส่วนของค่ำสินคำ้อีก 1 รำยกำรท่ียงัไม่ขำดอำยคุวำม โดยใหบ้ริษทัยอ่ย
ช ำระเงินจ ำนวน 9,806.14 ดอลล่ำร์สหรัฐ พร้อมดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้ งแต่วนัท่ี 2 มกรำคม พ.ศ. 2555            
แก่เจ้ำหน้ีกำรคำ้ ซ่ึงโจทก์ไม่เห็นดว้ยกบัค ำพิพำกษำของศำลและประสงค์จะอุทธรณ์โดยได้ยื่นค ำร้องขอขยำยระยะเวลำ
อุทธรณ์คร้ังท่ี 3 และศำลไดอ้นุญำตใหโ้จทกข์ยำยระยะเวลำยื่นอุทธรณ์เป็นคร้ังสุดทำ้ย โดยใหโ้จทกย์ืน่อุทธรณ์ต่อศำลภำยใน
วนัท่ี 22 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 ซ่ึงทนำยของบริษทัยอ่ยจะท ำกำรพิจำรณำอุทธรณ์ของโจทกพ์ร้อมทั้งแกอุ้ทธรณ์ต่อไป 

ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ไดพ้ิจำรณำผลกระทบจำกคดีควำมดงักล่ำวแลว้เห็นว่ำจะไม่มีผลเสียหำยอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ เน่ืองจำกไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กูย้ืม รวมถึงไดต้ั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของ
เงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน 

28. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

ควำมเส่ียงในเร่ืองกำรให้สินเช่ือ คือควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรท่ีคู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำซ่ึงก่อให้ เกิด 
ควำมเสียหำยแก่บริษทัฯ และบริษทัย่อย ดังนั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงโดย ก ำหนด
วงเงินสินเช่ือและให้สินเช่ืออย่ำงระมดัระวงั นอกจำกน้ี ยงัมีนโยบำยท่ีจะท ำธุรกรรมกับผูค้ำ้ท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ เพ่ือลด
โอกำสของกำรสูญเสียทำงกำรเงินจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำได้ 

ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำตำมบัญชีของสินทรัพยห์ลงัจำกหักค่ำเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ ถือเป็นมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ  

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินโดยมีอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด (อตัรำดอกเบ้ีย MOR และ MLR) 
และอตัรำคงท่ี ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ียจำกกำรท่ีอตัรำดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไป  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินลงทุนชัว่ครำวและ
เงินให้กูย้มืระยะสั้นท่ีมีดอกเบ้ีย อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีก ำหนดระยะเวลำช ำระคืน
ภำยในหน่ึงปี ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัฯ มีสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) คงเหลือ ดงัน้ี 
วันที่มีผลบังคับตำม

สัญญำ 
วันที่ครบก ำหนดของ

สัญญำ มูลค่ำตำมสัญญำ 
อตัรำดอกเบีย้ตำม

สัญญำเงินกู้ 
อตัรำดอกเบีย้ตำมสัญญำ
แลกเปลีย่นอัตรำดอกเบีย้ 

  (ล้ำนบำท) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
มกรำคม พ.ศ. 2559 มกรำคม พ.ศ. 2565 29.18 THBFIX+1.85 4.7 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

กลุ่มบริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัฯ มีเจำ้หน้ีและรำยกำรซ้ือสินคำ้ท่ีคำด
วำ่จะเกิดท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัฯ มีกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนของเจำ้หน้ีกำรคำ้ และรำยกำรสินคำ้ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนบำงส่วน  

อยำ่งไรก็ตำม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็น
สกลุเงินตรำต่ำงประเทศท่ีไม่ไดมี้กำรท ำสญัญำป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

 หน่วย: พนับำท  

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561  

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

สกลุเงนิ 
สินทรัพย์ทำง

กำรเงนิ  
หนีสิ้นทำง
กำรเงนิ 

สินทรัพย์ 
ทำงกำรเงนิ 

หนีสิ้นทำง
กำรเงนิ 

อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัที่            
31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

 
    (บำทต่อหน่วยเงนิตรำ 

ต่ำงประเทศ) 
     อตัรำซ้ือ อตัรำขำย 
ยโูร 0.37 654.94 0.37 654.94 36.7620 37.4884 
ดอลล่ำร์สหรัฐ 257.10 137,821.25 3,799.67 137,821.25 32.2848 32.6148 
ดอลล่ำร์สิงคโปร์ 23.10 26,166.47 23.42 26,166.47 23.4165 23.9720 
ปอนดส์เตอร์ลิง - 21.34 - 21.34 40.6118 41.5216 
เยน - 373.41 - 373.41 0.2892 0.2970 
หยวนจีน 0.11 - 0.11 - 4.6636 4.7838 
ดงเวียดนำม 0.33 - 0.33 - 0.0014 0.0014 

มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ี และ
เจำ้หน้ี เงินใหกู้ย้มื และเงินกูย้มืระยะสั้น แสดงมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

เงินกูย้ืมระยะยำวท่ีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีแสดงมูลค่ำยติุธรรมโดยค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนำคตคิดลดดว้ย
อตัรำดอกเบ้ียโดยประมำณในตลำด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนมูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยำวท่ี อตัรำดอกเบ้ีย
ปรับข้ึน ลงตำมรำคำตลำด หรืออตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด แสดงมูลค่ำยติุธรรม โดยประมำณตำมมูลค่ำ
ตำมบญัชี ท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 



 

    56 
 

สัญญำเช่ำมูลค่ำยติุธรรมค ำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียโดยประมำณใน
ตลำด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

29. กำรบริหำรจดักำรทุน  

วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและ
กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.39: 1 (ปี พ.ศ. 2560: 
2.36: 1) และบริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.33: 1 (ปี พ.ศ. 2560: 2.28: 1) 

30. กำรจดัประเภทรำยกำร 

กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ใหม่
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อขำดทุนสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้น   
กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงนิรวม 

รำยกำรบัญชี 
 

ตำมรำยงำนไว้ 
 

จ ำนวนที ่               
จดัประเภท  

 
ตำมทีจ่ดัประเภท

ใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ   

ประมำณกำรหน้ีสินจำกค่ำปรับงำนล่ำชำ้            4,291,366.52    (4,291,366.52)  - 
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
      จำกโครงกำรก่อสร้ำง 

 
                           -          4,291,366.52         4,291,366.52 

   

  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

รำยกำรบัญชี 
 

ตำมรำยงำนไว้  
จ ำนวนที ่               
จดัประเภท   

ตำมทีจ่ดัประเภท
ใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ       
ประมำณกำรหน้ีสินจำกค่ำปรับงำนล่ำชำ้          4,281,987.28    (4,281,987.28)  - 
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
      จำกโครงกำรก่อสร้ำง 

 
                           -          4,281,987.28         4,281,987.28 
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31. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน 

ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 ไดมี้มติในเร่ืองท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมติัให้โอนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 16,200,000 บำท และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจ ำนวน 73,059,171.15 บำท     
รวมเป็นจ ำนวน 89,259,171.15 บำท เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษทัฯ  

2) อนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจ ำนวน 40,499,746 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 250,999,978 บำท       
เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 210,500,232 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัเพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สำมญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (PHOL-W1) ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 40,499,746 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

32. กำรอนุมตังิบกำรเงนิ 

คณะกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบกำรเงินน้ีเม่ือวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 


