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บริษัท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

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

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

1.2.2 สำขำระยอง เลขท่ี 155/213 ต ำบลทบัมำ อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

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

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

1.3 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจซ้ือมำขำยไปผลิตภัณฑ์เพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
ผลิตภณัฑเ์พื่อกำรควบคุม 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 ้ ำประปำในรูปแบบสมัปทำนทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน และจ ำหน่ำย และ
ให้บริกำรผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัระบบบ ำบดัน ้ ำโดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัยอ่ยดงักล่ำว  

1.5 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัฯ คือ ตระกลูหวงัธ ำรงและจำรุตั้งตรง 
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2. เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล  

งบกำรเงินระหว่ำงกำลประกอบด้วยขอ้มูลทำงกำรเงินหลกั (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯไดน้ ำเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้ง
กบัรูปแบบของงบกำรเงินประจ ำปีซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน ส่วนหมำยเหตุ
ประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินจดัท ำเป็นแบบยอ่ บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินเพ่ิมเติมตำมขอ้ก ำหนดใน
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

งบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน ซ่ึงกำร
จดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพื่อควำมสะดวกของ
ผูอ้่ำนงบกำรเงินที่ไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำองักฤษข้ึนโดยแปลจำกงบ
กำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทย 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 โดยเนน้
กำรให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซอ้นกบัขอ้มูลท่ี
ไดร้ำยงำนไปแลว้ ดงันั้น งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรตอ้งอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 
2561 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณและขอ้
สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินที่เกี่ยวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัต่ำงๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่
อยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำร
ก ำหนดจ ำนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลที่เกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนที่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลจะไดร้ับกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรปรับ
ประมำณกำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบ
เฉพำะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 

เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำลรวม 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวม ประกอบดว้ยงบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่“กลุ่มบริษทัฯ”) 
และไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทัฯ ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวำ่งงวด บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บ
กำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบัญชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถ
สรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียน

เก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง

อสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 กับสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึน
จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บ
จำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำ
ขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 
มกรำคม พ.ศ. 2563 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึง สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 
ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนั
ควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำใหม้ำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมี
ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำม
มำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสญัญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำ
ในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดั
ประเภทสัญญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบั
ท่ี 17 

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ และบริษทัย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนฉบบัน้ีมำถือปฏิบติั 

3. สรุปนโยบำยกำรบญัชีทีส่ ำคญั 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวธีิกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยไดเ้น่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้มำถือปฏิบติั ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำวไม่มีผลกระทบ
อยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

4.1 รำยกำรบัญชีท่ีมีสำระส ำคัญระหว่ำงบริษัทฯ กับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม        
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   

 2562  2561  2562  2561  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บริษัทย่อย         

บริษัท ผล พำลำเดยีม จ ำกดั         
ซ้ือสินคำ้ -  -  15,565.82  371,088.00 

 
รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม  
ร้อยละ 5 - 15 

ขำยสินคำ้ -  -  8,152,220.00  3,380,057.20 
 

รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม
ตำมขอ้ตกลง  

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรงำน -  -  390,000.00  400,000.00  รำคำตำมท่ีตกลงในสัญญำ 
บริษัท ผล วอเตอร์ จ ำกัด         
ซ้ือสินคำ้ -  -  -  1,550.00  รำคำตำมท่ีตกลงระหวำ่งกนั 
ตน้ทุนงำนรับเหมำโครงกำรน ้ำ - 

 
- 

 
- 

 
453,453.00 

 
รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม
ร้อยละ 15 - 30 

ขำยสินคำ้ - 
 

- 
 

201,118.41 
 

404,256.30 
 

รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม  
ร้อยละ 5 - 15 

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรงำน -  -  450,000.00  150,000.00  รำคำตำมท่ีตกลงในสัญญำ 
รำยไดค่้ำเช่ำทรัพยสิ์น -  -  180,000.00  180,000.00  รำคำตำมท่ีตกลงในสัญญำ 
ดอกเบ้ียรับ -  -  35,539.74  46,871.24  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 ต่อปี 

4.2 ยอดคงเหลือระหวำ่งกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืนกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั        

ลูกหนี้กำรค้ำกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั        

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั -  -  8,722,875.40  9,923,185.35 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ  ำกดั -  -  3,494,793.35  3,564,679.97 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั -  -  150,443.49  343,327.69 

รวมลูกหนี้กำรค้ำกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั -  -  12,368,112.24  13,831,193.01 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  -  -  (3,494,793.35)  (3,564,679.97) 

รวมลูกหนี้กำรค้ำกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  8,873,318.89  10,266,513.04 
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 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนี้อ่ืนกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั        

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

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั -  -  293,500.00  53,500.00 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ  ำกดั -  -  3,591,912.84  3,632,631.60 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั -  -  417,700.00  117,700.00 

รวมลูกหนี้อ่ืนกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั -  -  4,429,390.93  3,930,109.69 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (3,718,190.93)  (3,758,909.69) 

รวมลูกหนี้อ่ืนกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  711,200.00  171,200.00 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืนกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั  -  -  9,584,518.90  10,437,713.04 
        

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  3,000,000.00 

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

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

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

4.2.1 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั เป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน ก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเม่ือทวง
ถำม คิดอตัรำดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 4.70 ต่อปี   

4.2.2 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทั พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั เป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน 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 
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 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืนกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

เจ้ำหนี้กำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั -  -  8,678.84  149.80 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั -  -  -  2,787.16 

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -  -  8,678.84  2,936.96 
        

เจ้ำหนี้อ่ืนกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

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

รวมเจ้ำหนี้อ่ืนกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -  -  119,182.20  119,182.20 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืนกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั -  -  127,861.04  122,119.16 

4.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคัญส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 6,388,279.81  6,522,691.62  5,421,136.49  5,755,655.69 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 173,575.00  173,575.00  156,033.00  156,033.00 

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ 6,561,854.81  6,696,266.62  5,577,169.49  5,911,688.69 

4.4 ภำระกำรค ้ำประกนัใหแ้ก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม  พ.ศ. 2562 บริษทัฯ มีภำระกำรค ้ำประกนัสินเช่ือใหแ้ก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

- หนังสือค ้ำประกนักบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงส ำหรับบริษทัย่อยคือ บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั วงเงิน 10 ลำ้น
บำท และมีกำรใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 6.61 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 1.86 ลำ้นบำท  

- เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงส ำหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั 
โดยเป็นกำรใชว้งเงินสินเช่ือร่วมกนัภำยใตว้งเงิน 10 ลำ้นบำท และยงัไม่มีกำรใชว้งเงินดงักล่ำว 
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- ค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินของบริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั กบับริษทัลิสซ่ิงแห่งหน่ึง ภำยใน
วงเงิน 21.68 ลำ้นบำท 

5. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 

เงินสดในมือ 383,659.86   346,692.06   187,233.69  133,637.89 

เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย ์ 17,463,514.95  23,111,695.33  13,838,755.67   21,312,563.59  

เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 21,290,570.94   31,693,408.67   19,537,168.82   25,171,411.46  

เช็ครับท่ียงัไม่ไดน้ ำฝำก 1,795,424.69   2,061,150.13   1,663,518.85   1,711,187.92  

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 40,933,170.44  57,212,946.19  35,226,677.03  48,328,800.86 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

6.1 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนี้กำรค้ำ        

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 167,564,586.14  151,602,830.71  143,792,811.07  129,552,586.05 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  12,368,112.24  13,831,193.01  

รวมลูกหนี้กำรค้ำ 167,564,586.14  151,602,830.71  156,160,923.31  143,383,779.06 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,333,479.75)   (5,339,979.76)  (4,851,141.19)  (4,927,527.82) 

ลูกหนี้กำรค้ำ – สุทธิ 162,231,106.39  146,262,850.95  151,309,782.12  138,456,251.24 
        

ลูกหนี้อ่ืน        

   ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  4,429,390.93  3,930,109.69  

   ลูกหน้ีอ่ืน  4,885,727.67  5,424,064.88  3,918,545.66  4,455,084.87 

   เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้กิจกำรอ่ืน 513,840.94  1,338,905.03   306,640.94  790,955.03 

   ลูกหน้ีค่ำปรับส่งงำนล่ำชำ้ 59,409,246.20   59,409,246.20   59,409,246.20  59,409,246.20  

   ลูกหน้ีค่ำวสัดุก่อสร้ำง 55,622,247.92   55,622,247.92   55,622,247.92  55,622,247.92 

   เงินทดรองจ่ำย 18,403,493.47  18,344,999.71   18,338,493.47  18,322,153.47  

   ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 3,203,228.58  1,929,804.83  2,911,408.10  1,650,732.16  

   ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอเรียกเก็บ 1,491,376.88  2,190,341.73  630,259.78  1,243,887.00  
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 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 

   ภำษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ำยรอขอคืน 4,811,225.22  4,803,754.32  3,626,120.64  3,626,120.64  

   ภำษีอำกรขำเขำ้รอขอคืน 187,603.00  1,236,337.00   187,603.00  1,236,337.00  
   อ่ืน ๆ 1,166,819.52  857,754.12  481,643.74  508,877.63  

รวมลูกหนี้อ่ืน 149,694,809.40  151,157,455.74  149,861,600.38  150,795,751.61  

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (132,556,004.33)   (132,556,004.32)       (135,307,013.25)   (135,347,732.00) 

ลูกหนี้อ่ืน – สุทธิ 17,138,805.07  18,601,451.42  14,554,587.13  15,448,019.61  

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน  179,369,911.46  164,864,302.37  165,864,369.25  153,904,270.85 

6.2 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัฯ มียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือ โดยแยกตำม
จ ำนวนวนัท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรอ่ืน        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 109,110,478.82  89,296,894.07  100,662,507.78  83,683,426.94 

เกินก ำหนดช ำระ        

1-60 วนั 47,564,401.70  50,321,797.25  36,911,476.48  38,187,464.76  
61-120 วนั 1,165,698.01  1,839,578.72  518,782.01  1,587,529.57  

121-180 วนั 130,935.90  110,183.25  128,046.90  63,820.15  

เกิน 180 วนัข้ึนไป 9,593,071.71  10,034,377.42  5,571,997.90  6,030,344.63  

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรอ่ืน 167,564,586.14  151,602,830.71  143,792,811.07  129,552,586.05 

หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5,333,479.75)  (5,339,979.76)   (1,356,347.84)   (1,362,847.85) 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรอ่ืน - สุทธิ 162,231,106.39  146,262,850.95  142,436,463.23  128,189,738.20 

ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ -  -  8,873,318.89   10,193,941.36  

เกินก ำหนดช ำระ        

1- 60 วนั -  -  -  72,571.68  

เกิน 180 วนัข้ึนไป -  -  3,494,793.35  3,564,679.97  

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  -   -  12,368,112.24  13,831,193.01  

หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -   (3,494,793.35)   (3,564,679.97) 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั -  -  8,873,318.89  10,266,513.04  

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 162,231,106.39  146,262,850.95  151,309,782.12  138,456,251.24 
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7. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 202,599,994.25  210,457,655.55  190,953,366.84  201,679,465.37 

สินคำ้ระหวำ่งทำง 17,389,922.54  31,988,779.43   17,225,492.54  31,415,609.92  

งำนระหวำ่งท ำ 4,345,599.42  1,708,722.59  88,134.12  1,132.25 

รวมสินค้ำคงเหลือ 224,335,516.21  244,155,157.57  208,266,993.50  233,096,207.54 

หกั ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ  (26,911,653.91)   (26,037,668.26)  (25,235,914.03)         (25,029,052.05)        

สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 197,423,862.30  218,117,489.31  183,031,079.47  208,067,155.49 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บำท 

        งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 26,037,668.26  25,029,052.05 

ตั้งเพ่ิมระหวำ่งงวด 3,956,175.48  3,273,748.90 

โอนกลบั (3,066,886.92)  (3,066,886.92) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (15,302.91)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 26,911,653.91  25,235,914.03 

 

8. เงนิฝำกธนำคำรตดิภำระค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บริษทัฯ ไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงจ ำนวนเงิน 30 
ลำ้นบำท ไปเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น (หมำยเหตุ 25)  
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
   หน่วย: บำท 

   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
สัดส่วนกำรลงทุน 

ร้อยละ 2562 
 

2561 
บริษัท 2562 2561 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  (42,995,182.36) 7,004,787.64 49,999,970.00  (41,566,624.10) 8,433,345.90 

รวม   69,270,626.00 (61,265,868.36) 8,004,757.64 69,270,626.00 (59,837,310.10) 9,433,315.90  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ไดพิ้จำรณำตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ย คือ บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั เน่ืองจำกบริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั มีผลประกอบกำรขำดทุนอยำ่งต่อเน่ือง 
โดยพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวจ ำนวน 43 ลำ้นบำท และ 41.57 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

10. เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน – สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บำท 
    สัดส่วนกำร

ลงทุนร้อยละ 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

     2562  2561 

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

 

11. เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่พนักงำน 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่พนกังำน เป็นเงินให้กูย้มืในรูปสัญญำเงินกูเ้พ่ือเป็นสวสัดิกำรของพนกังำน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ
10 ต่อปี 
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12. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธิ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 
    หน่วย: บำท 

       
งบกำรเงนิรวมและ 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562 6,267,246.64 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด   (117,783.13) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562 6,149,463.51 

บริษทัฯ ประเมินรำคำอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนและสิทธิกำรเช่ำทั้งหมด 4 แห่งดงัน้ี 

  หน่วย: ล้ำนบำท     

  รำคำตำมบัญชี  
รำคำ

ประเมิน 

 

ผู้ประเมินอสิระ 

 
วนัที่รำยงำนกำร
ประเมินทรัพย์สิน แห่งที่  

อสังหำริมทรัพย์ 
เพ่ือกำรลงทุน 

 
สิทธิกำรเช่ำ  รวม 

  
 

1  2.55  -  2.55  5.00  บริษทั โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ  ำกดั  

13 กุมภำพนัธ์ 
พ.ศ. 2561 

2  2.04  -  2.04  7.80  บริษทั โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ  ำกดั  

27 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2559 

3  1.43  -  1.43  6.38  บริษทั โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ  ำกดั  

28 ตุลำคม  
พ.ศ. 2557 

4  0.13  1.42  1.55  3.94  บริษทั โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ  ำกดั  

28 ตุลำคม  
พ.ศ. 2557 

  6.15  1.42  7.57       

รำคำประเมินของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแห่งท่ี 4 จ ำนวนเงิน 3.94 ลำ้นบำท ไดมี้กำรพิจำรณำรวมสิทธิกำรเช่ำ ซ่ึงมี
รำคำตำมบญัชีสุทธิจ ำนวน 1.42 ลำ้นบำท 

รำคำประเมินดงักล่ำวขำ้งตน้ไดพิ้จำรณำจำกวธีีเปรียบเทียบรำคำตลำดส ำหรับอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแห่งท่ี 1 ถึง แห่งท่ี 
3 และวธีิรำยไดส้ ำหรับอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแห่งท่ี 4 

กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ถูกจดัล ำดบัชั้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม อยูใ่นระดบัท่ี 2 จำกเกณฑข์อ้มูล
ท่ีน ำมำใชใ้นเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดสำมเดือนวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นก ำไรขำดทุนของงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 0.12 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองงวด 

รำคำทุนของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนท่ีหักค่ำเส่ือมรำคำครบแลว้และยงัคงใชง้ำน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 0.54 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองงวด 

บริษทัฯ ไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม พ.ศ. 2561 จ ำนวน 6.02 ลำ้นบำท และ 6.12 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปจ ำนองเพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และ
วงเงินกูย้มืระยะยำวกบัสถำบนักำรเงิน 2 แห่ง (หมำยเหตุ 18 และ 25) 
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13. ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 สรุปได้
ดงัน้ี 

      หน่วย: บำท 

      งบกำรเงนิรวม 
  งบกำรเงนิเฉพำะ

กจิกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2562     113,276,481.58  104,389,928.63 

ซ้ือเพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด - รำคำทุน     141,211.89  87,375.72 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด     (3,330,628.12)  (2,088,443.64) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน   (50.31)  - 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2562     110,087,015.04  102,388,860.71 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ไดบ้นัทึกรวมอยู่ในก ำไรขำดทุนของ    
งบกำรเงินรวมจ ำนวนเงิน 3.33 ลำ้นบำท และ 4.62 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ และรวมอยู่ในก ำไรขำดทุนของงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรจ ำนวนเงิน 2.09 ลำ้นบำท และ 3.32 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

บริษทัฯ ไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 จ ำนวน 81.79 ลำ้นบำท และ 82.53 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปจ ำนองเพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงิน
กูย้มืระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง (หมำยเหตุ 18 และ 25) 

รำคำทุนของสินทรัพย์ถำวรท่ีหักค่ำเส่ือมรำคำครบแล้วและยงัคงใช้งำนอยู่ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี                
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ของงบกำรเงินรวมจ ำนวน 67.72 ลำ้นบำท และ 67.53 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มีจ ำนวน 67.02 ลำ้นบำท และ 66.82 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

กลุ่มบริษทัฯ มียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัรส ำหรับขดุเจำะบำดำล เคร่ืองใชส้ ำนกังำนและยำนพำหนะ ซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ญัญำเช่ำ
กำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 ของงบกำรเงินรวมโดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี จ ำนวน 
5.81 ลำ้นบำท และ 8.13 ลำ้นบำท และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีจ ำนวน 1.91 ลำ้นบำท และ 2.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

14. ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 40,535,733.27  40,281,154.53  37,313,408.00  37,203,243.18 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี             -              -              -              - 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม            
พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี  

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วันที ่
1 มกรำคม พ.ศ. 2562 

 
ก ำไร (ขำดทุน) 

ณ วันที ่
31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 26,809,803.82 (1,300.00) 26,808,503.82 
ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำสินคำ้ 5,051,891.43 177,857.71 5,229,749.14 
ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยั 
    ท่ีมีไวเ้พ่ือใหเ้ช่ำ 1,043,236.22 (147,365.55) 895,870.67 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีน       
    ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 4,471,939.80 156,456.80 4,628,396.60 
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกค่ำปรับ 2,652.84 73,103.40 75,756.24 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน 393,600.00 (124,173.62) 269,426.38 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึน 5,377.08 120,000.00 125,377.08 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 2,502,653.34                              - 2,502,653.34 

รวม 40,281,154.53 254,578.74 40,535,733.27 

 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วันที ่
1 มกรำคม พ.ศ. 2562 

 
ก ำไร (ขำดทุน) 

ณ วันที ่
31 มีนำคม พ.ศ. 2562 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 26,590,334.03 (1,300.00) 26,589,034.03 
ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำสินคำ้ 5,005,810.41 41,372.40 5,047,182.81 
ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยั 
    ท่ีมีไวเ้พ่ือใหเ้ช่ำ 1,043,236.22 (147,365.55) 895,870.67 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีน       
    ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 4,163,832.60 146,928.20 4,310,760.80 
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกค่ำปรับ 2,652.84 73,103.40 75,756.24 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน 392,000.00 (122,573.63) 269,426.37 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึน 5,377.08 120,000.00 125,377.08 

รวม 37,203,243.18 110,164.82 37,313,408.00 
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15. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2562  2561 

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน  40,000,000.00  60,000,000.00 

ทรัสตรี์ซีท  72,577,279.36  74,094,915.63 

รวมเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ  112,577,279.36  134,094,915.63 

อตัรำดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 มี
ดงัต่อไปน้ี 

 อตัรำดอกเบีย้ต่อปี 
 2562  2561 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน  อตัรำตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 

(ร้อยละ 3.45) 
 อตัรำตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 

(ร้อยละ 3.45) 

ทรัสตรี์ซีท  อตัรำตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
 (ร้อยละ 2.90)  

อตัรำตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
 (ร้อยละ 2.90) 

16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บำท 

    งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
    2562  2561   2562  2561 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ        
   เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน        

-  ในประเทศ 34,482,295.07  45,260,681.94  27,662,285.06  41,390,448.75 
-  ต่ำงประเทศ 82,299,036.92  93,960,662.36  79,849,028.21  90,943,332.25 

   เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  8,678.84  2,936.96 
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ 116,781,331.99  139,221,344.30  107,519,992.11  132,336,717.96 
        

เจ้ำหนี้อ่ืน        
เจำ้หน้ีค่ำปรับจำกกำรส่งมอบงำนล่ำชำ้ 2,928,333.70  3,483,150.23  2,928,333.70  3,483,150.23 
ภำษีขำยรอเรียกเก็บ 2,130,217.28  2,731,126.72  2,130,217.28  2,731,126.72 
เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 2,480,620.65  2,119,491.25  2,158,415.47  1,717,500.99 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย 2,293,634.04  2,423,393.01  1,781,989.35  2,068,927.29 
โบนสัคำ้งจ่ำย 3,035,656.00  8,700,042.00  2,851,000.00  8,162,917.00 
ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จกรรมกำร 1,039,010.00  1,914,100.00  937,010.00  1,676,600.00 
เงินค่ำสินคำ้รับล่วงหนำ้ 3,520,844.00  1,003,267.01  609,826.06  580,767.01 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรน ำเขำ้คำ้งจ่ำย 1,256,931.58  826,995.63  1,256,931.58  826,995.63 
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    หน่วย: บำท 

    งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
    2562  2561   2562  2561 

เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 5,039,500.96  4,875,518.06  4,622,500.96  4,444,040.96 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 4,629,710.37  4,570,425.53  3,286,805.15  3,119,510.45 
อ่ืน ๆ 1,410,914.64  694,980.57  845,933.59  548,980.68 
เจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  119,182.20  119,182.20 

รวมเจ้ำหนี้อ่ืน 29,765,373.22  33,342,490.01  23,528,145.34  29,479,699.16 

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน 146,546,705.21  172,563,834.31  131,048,137.45  161,816,417.12 

17. หนีสิ้นระยะยำวตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บำท 
    งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 

หนี้สินระยะยำวตำมสัญญำเช่ำกำรเงินคงเหลือ         
- ภำยใน 1 ปี 5,208,011.30  5,507,738.04  661,392.98  961,119.72 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7,057,109.00  8,263,016.89  221,628.00  290,881.31 

หกั ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (544,857.01)  (788,712.06)   (23,250.43)  (161,499.25) 

มูลค่ำปัจจุบันของหนี้สินระยะยำวตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 11,720,263.29  12,982,042.87   859,770.55  1,090,501.78 

หกั ส่วนของหน้ีสินระยะยำวตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน         

       ท่ีจะครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี (4,862,127.98)  (4,987,902.68)  (642,610.47)  (806,703.77) 

สุทธิ 6,858,135.31  7,994,140.19   217,160.08  283,798.01 

หน้ีสินระยะยำวตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินของบริษทัยอ่ย ไดรั้บกำรค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระโดยบริษทัฯ ทั้งจ ำนวน 

18. เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

      หน่วย: บำท 

      งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2562  2561 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   29,175,000.00  36,315,000.00 

จ่ำยช ำระคืนในระหวำ่งงวด   (1,785,000.00)  (7,140,000.00) 

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

สุทธิ   20,250,000.00  22,035,000.00 
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เม่ือวนัท่ี 26 มกรำคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำกู้เงินกับธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวน 50 ลำ้นบำท             
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 
บวกด้วยร้อยละ 1.85 ต่อปี ในกรณีท่ีอตัรำดอกเบ้ีย THBFIX ดังกล่ำวมีอตัรำต ่ำกว่ำอตัรำร้อยละ 0 ต่อปี บริษทัฯ ตอ้งช ำระ
ดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.85 ต่อปี นอกจำกน้ีบริษทัฯ มีสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียท่ีท ำกบัธนำคำรผูใ้หกู้จ้ำกเดิม THBFIX 
บวกดว้ยร้อยละ 1.85 ต่อปี เป็นอตัรำคงท่ีต่อปี (ร้อยละ 4.7) โดยเร่ิมช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียงวดแรกเดือนกุมภำพนัธ์ 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 ท่ีบนัทึกในบญัชีอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธิ และบญัชี
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ – สุทธิไปจดจ ำนองเพ่ือค ้ ำประกันเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินดังกล่ำว (หมำยเหตุ 12        
และ 13) 

19. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนส ำหรับ 
   ผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัที ่1 มกรำคม 22,359,699.00   22,099,522.00 

 
20,819,163.00  20,465,437.00 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 782,284.00  782,284.00  734,641.00  725,448.00 
ผลก ำไรจำกกำรประมำณกำร        
   ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั -  (2,868,960.00)  -  (2,575,642.00) 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนส ำหรับ 
   ผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัที ่31 มนีำคม 23,141,983.00  20,012,846.00 

 
21,553,804.00  18,615,243.00 
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ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ได้แสดงใน               
งบก ำไรขำดทุน ดงัน้ี: 
  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 304,441.00  304,441.00  274,340.00  265,147.00 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 477,843.00  477,843.00  460,301.00  460,301.00 

รวมค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 782,284.00  782,284.00  734,641.00  725,448.00 

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 ไม่เปล่ียนแปลงจำกท่ีได้
เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

20. ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

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) 
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 มีนำคม พ.ศ. 2562 ยงัไม่มีกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว 

21. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นส ำรองตำมกฎหมำย
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักด้วยขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ    
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ทุนส ำรองตำมกฎหมำยน้ีไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยปันผลได ้ 
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22. ภำษีเงนิได้ 

ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน        
ส ำหรับงวดปัจจุบนั 3,884,223.60  4,208,387.28  3,723,884.07  3,859,018.09 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี        
กำรเปล่ียนแปลงของผลแตกต่ำงชัว่ครำว (254,578.74)  (1,893,953.54)  (110,164.82)  (1,623,370.36) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ส ำหรับงวด 3,629,644.86  2,314,433.74  3,613,719.25  2,235,647.73 

23. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เป็น
จ ำนวนเงิน 0.81 ลำ้นบำทและ 0.77 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

24. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจใน 3 ส่วนด ำเนินงำนหลกั คือ (1) ธุรกิจซ้ือมำขำยไปอุปกรณ์เพ่ือควำมปลอดภยัและอุปกรณ์นิรภยั 
(2) ธุรกิจเก่ียวกบัระบบบ ำบัดน ้ ำ และ (3) ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน ในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลกัใน
ประเทศไทย  

ผลกำรด ำเนินงำนไดรั้บกำรสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอโดยผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนซ่ึงก็คือประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำร เพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑผ์ลก ำไรหรือขำดทุนของส่วนงำนด ำเนินงำนซ่ึงเป็น
เกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ 
พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
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ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิ 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจและกำรกระทบยอดก ำไรหรือขำดทุนตำมส่วนงำนท่ีรำยงำนของกลุ่มบริษทัฯ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย: พนับำท 

 ธุรกิจซ้ือมำขำยไป
อุปกรณ์เพ่ือควำม

ปลอดภัยและอุปกรณ์
นิรภัย 

ธุรกิจเกี่ยวกับระบบบ ำบัด
น ้ำ 

ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
ระบบประปำหมู่บ้ำน 

ตัดรำยกำรระหว่ำง 
ส่วนงำน งบกำรเงินรวม  

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รำยไดจ้ำกบุคคลภำยนอก 236,746 223,218 3,116 3,646 105 11,538          -             -    239,967 238,402 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 8,286 3,897 83 677          -    453          (8,369)         (5,027)         -          -  

ตน้ทุนขำยและตน้ทุนบริกำร (183,025) (163,802) (2,486) (4,712) (662)   (18,172)           8,549 5,207          (177,624)      (177,624) 

ก ำไร(ขำดทุน)ข้ันต้นตำมส่วนงำน 62,007 63,313 713 (389) (557)    (6,181)             180             180             62,343         56,923 

ค่ำปรับงำนล่ำชำ้    (365) (877)   (365) (877) 

รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:          

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน – สุทธิ        1,527 1,740 

รำยไดอ่ื้น         586 2,036 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย         (22,896) (22,362) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร        (23,552) (24,049) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน        (1,501) (2,637) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้        (3,630) (2,314) 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด    (922) (7,058)   12,512 8,460   

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจและกำรกระทบยอดสินทรัพยต์ำมส่วนงำนท่ีรำยงำนของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี            
31 มีนำคม พ.ศ. 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

      หน่วย: พนับำท 

      งบกำรเงนิรวม 

  2562  2561 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน – สุทธิ   6,149   6,267 

ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ – สุทธิ   110,087  113,276 

สินทรัพยส่์วนกลำง   502,777  532,574 

รวมสินทรัพย์   619,013  652,117 
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ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมศิำสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ น ำเสนอรำยได้ตำมส่วนงำนแยกตำมท่ีตั้งทำงภูมิศำสตร์ของลูกคำ้ อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์น
ต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนเงินไม่เป็นสำระส ำคญั 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์ของลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัฯ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 
2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับำท 
 รำยได้ 
 2562  2561 
ไทย 239,322  236,214 
ประเทศอ่ืนๆ 645  2,188 
รวม 239,967  238,402 

ลูกค้ารายใหญ่ 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงท่ีมีมูลค่ำตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มบริษทัฯ 

25. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

ภำระผูกพนั 

ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสัญญาด าเนินงาน 

บริษัท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัฯ ไดท้ ำสญัญำเช่ำและรับโอนสิทธิกำรเช่ำ ประกอบดว้ยสญัญำ 2 ฉบบั ดงัน้ี 

- เม่ือวนัท่ี 22 สิงหำคม พ.ศ. 2538 บริษทัฯ ไดท้ ำสญัญำเช่ำอำคำรกบับริษทัแห่งหน่ึงโดยช ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำเป็นจ ำนวนเงิน 
2,800,000 บำท มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี และตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำรำยปี ตลอดอำยสุญัญำเช่ำปีละ 12,000 บำท ถึง 24,000 
บำท 

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

บริษัทย่อย 

บริษัท ผล วอเตอร์ จ ำกัด 

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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ภาระผกูพนัและหนี้สินทีอ่าจเกดิขึ้นกบัสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีภำระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนกบัสถำบนักำรเงิน ดงัน้ี   
หน่วย: ล้ำนบำท   

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
วงเงิน เบิกใช้ ยังไม่ได้ใช้ วงเงิน เบิกใช้ ยังไม่ได้ใช้ 

1) แอลซีและทีอำร์ 183.00 76.55 106.45 183.00 76.55 106.45 
2) ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 175.00 40.00 135.00 165.00 40.00 125.00 
3) หนงัสือค ้ำประกนั 70.70 34.89 35.81 60.70 28.29 32.41 
4) เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 56.50            - 56.50 56.50            - 56.50 
5) ภำระผกูพนัตำมสัญญำซ้ือเงินตรำ

ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 220.00               - 220.00 220.00               - 220.00 
6) ภำระผูกพนัตำมสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐวงเงิน 1.15 ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐโดย ณ วนัท่ี 31 

มีนำคม พ.ศ. 2562 ยงัไม่มีกำรใชว้งเงินดงักล่ำว 

บริษทัฯ ได้น ำเงินฝำกธนำคำรของบริษัทฯ  และที ่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงบำงส่วนของบริษทัฯ ท่ีบันทึกในบัญชี
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธิ และบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมำยเหตุ 8, 12 และ 13) ค  ้ำประกนัภำระ
ผูกพนัของธนำคำรดงักล่ำว  

บริษทัย่อยค ้ำประกนัวงเงินแอลซีและทีอำร์ของบริษทัใหญ่ภำยในวงเงิน 10 ลำ้นบำท 

หนังสือค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรเหลืออยูเ่ป็นจ ำนวนเงินดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

หนีสิ้นทีอ่ำจจะเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

คดีควำมฟ้องร้อง 

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  23,754,484.50  23,754,484.50 
เพ่ือค ้ำประกนักำรปฏิบติัตำมสญัญำ  6,113,696.30  4,331,705.00 
เพ่ือค ้ำประกนักำรประมูล  4,825,170.50                                   - 
เพ่ือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและอ่ืน ๆ  200,000.00  200,000.00 
รวม  34,893,351.30  28,286,189.50 
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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 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ศำลพิพำกษำวำ่บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อสินคำ้ดงักล่ำวจริงทั้งหมด 2 รำยกำร แต่มี 1 รำยกำรท่ีขำด
อำยุควำมแลว้ บริษทัย่อยจึงตอ้งรับผิดในส่วนของค่ำสินคำ้อีก 1 รำยกำรท่ียงัไม่ขำดอำยุควำม โดยให้บริษทัย่อยช ำระเงิน
จ ำนวน 9,806.14 ดอลล่ำร์สหรัฐ พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 2 มกรำคม พ.ศ. 2555 แก่เจำ้หน้ีกำรคำ้ 
ซ่ึงโจทก์ไม่เห็นดว้ยกบัค ำพิพำกษำของศำลและประสงคจ์ะอุทธรณ์โดยไดย้ื่นค ำร้องขอขยำยระยะเวลำอุทธรณ์คร้ังท่ี 3 และ
ศำลไดอ้นุญำตให้โจทก์ขยำยระยะเวลำยื่นอุทธรณ์เป็นคร้ังสุดทำ้ย โดยให้โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อศำลภำยในวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 
พ.ศ. 2562 ซ่ึงโจทก์ไม่ไดย้ื่นอุทธรณ์หรือยื่นค ำร้องขอขยำยระยะเวลำอุทธรณ์ภำยในเวลำท่ีศำลก ำหนด ส่งผลให้คดีถึงท่ีสุด 
โดยโจทก์สำมำรถใช้สิทธิบังคบัคดีกับทรัพยสิ์นของจ ำเลยตำมค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้ภำยใน 10 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีศำล
ชั้นตน้มีค ำพิพำกษำ  

ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ไดพ้ิจำรณำผลกระทบจำกคดีควำมดงักล่ำวแลว้เห็นว่ำจะไม่มีผลเสียหำยอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ เน่ืองจำกไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กูย้ืม รวมถึงไดต้ั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของ
เงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน 

26. กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและ
กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.17: 1 (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม พ.ศ. 2561: 1.39: 1) และบริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.09: 1 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561: 1.33: 1) 

27. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน 

27.1 ตำมท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน พ.ศ. 2562 ไดมี้มติในเร่ืองท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมติัใหโ้อนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 16,200,000 บำท  และน ำส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั จ ำนวน 137,843,939.03 
บำท เพื่อลำ้งขำดทุนสะสมจ ำนวน 89,259,171.15 บำท ท ำให้เหลือส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจ ำนวน 64,784,767.88 
บำท 

2) อนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ ำนวน 40,499,746 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 250,999,978 บำท       
เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 210,500,232 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (PHOL-W1) ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 40,499,746 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 
1 บำท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
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27.2 กำรแกไ้ขกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัรำค่ำชดเชยกรณีเลิกจำ้ง 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน พ.ศ. 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ซ่ึงไดก้ ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิ
ได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วนั กฎหมำยดังกล่ำวจะมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม        
พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
และมีผลกระทบให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพ่ิมข้ึน 7.41 ลำ้นบำท 
(เฉพำะของบริษทัฯ: 6.96 ลำ้นบำท) บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้
ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในก ำไรหรือขำดทุนของงวดท่ีกฎหมำยมีผลบงัคบัใช ้คือไตรมำสท่ีสองของปี 
พ.ศ. 2562 

28. กำรอนุมตังิบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

คณะกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
 
  


