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บริษัท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

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 ำบลชำ้งเผอืก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2.4 สำขำภูเกต็ เลขท่ี 1/127 หมู่ท่ี 3 ต ำบลรัษฎำ อ ำเภอเมืองภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 

1.3 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจซ้ือมำขำยไปผลิตภัณฑ์เพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท 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 บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ ำกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพำณิชยข์องประเทศกัมพูชำเม่ือ        
วนัท่ี 5 กนัยำยน พ.ศ. 2556 ประกอบธุรกิจในกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์และระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคบริโภค และ
สัมปทำนน ้ ำประปำเพ่ือชุมชนในประเทศกมัพูชำ โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว  

1.4.4 บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 มีนำคม พ.ศ. 2557 เพ่ือประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำในรูปแบบสัมปทำนทั้ งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน และจ ำหน่ำย และ
ให้บริกำรผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัระบบบ ำบดัน ้ ำโดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัยอ่ยดงักล่ำว  

1.5 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัฯ คือ ตระกลูหวงัธ ำรงและจำรุตั้งตรง 
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2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล  

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

งบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน ซ่ึงกำร
จดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพื่อควำมสะดวกของ
ผูอ้่ำนงบกำรเงินที่ไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษข้ึนโดยแปลจำกงบ
กำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทย 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 โดยเนน้
กำรให้ขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลที่น ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ี
ไดร้ำยงำนไปแลว้ ดงันั้น งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรตอ้งอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 
2562 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณและขอ้
สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินที่เกี่ยวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัต่ำงๆ ที่ผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่
อยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอื่นและน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำร
ก ำหนดจ ำนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลที่เกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนที่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลจะไดร้ับกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ กำรปรับ
ประมำณกำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบ
เฉพำะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองท ำให้เกิดกำรชะลอตวั
ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัฯ ติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและ
ประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำย
บริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม ประกอบดว้ยงบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่ำ“กลุ่มบริษทัฯ”) 
และไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทัฯ ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวำ่งงวด บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้
มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ยกเวน้ มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญำเช่ำ ซ่ึงไดส้รุปกำร
เปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั และผลกระทบไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำ
ถือปฏิบติั ดงัน้ี 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน            

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
ทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนั
ควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 

- กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ รำคำ
ทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน และมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยูก่บั
โมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 

- กำรวดัมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน           
โดยกลุ่มบริษทัฯ สำมำรถเลือกรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน โดยไม่สำมำรถโอนไปเป็นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั  

- หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
- ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่ำด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนยกเวน้สัญญำอนุพนัธ์ท่ีใช้

ส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

ข้อก าหนดการด้อยค่า 

กำรบญัชีส ำหรับผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกภำระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุกำรณ์ดำ้น
เครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัฯ ใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ โดยมี
ข้อยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรค้ำ ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ ใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผล
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 

สัญญาอนุพนัธ์ 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รำยกำรสัญญำอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีเขำ้ท ำสัญญำและวดัมูลค่ำต่อมำใน
ภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กำรบญัชีส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมใน
ภำยหลงัข้ึนอยู่กับว่ำกลุ่มบริษทัฯ ได้ก ำหนดให้สัญญำอนุพนัธ์ดังกล่ำวเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันควำมเส่ียงหรือไม่ 
รวมทั้ง ลกัษณะของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำม

มำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและ

กำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำ

ในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กรณีท่ีกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูเ้ช่ำ กลุ่มบริษทัฯ รับรู้สิทธิกำรใชสิ้นทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน ซ่ึงดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในงบก ำไร
ขำดทุนตลอดอำยสุญัญำเช่ำเพ่ือท ำใหอ้ตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ีส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู ่สิทธิ
กำรใชสิ้นทรัพยว์ดัมูลค่ำโดยใชร้ำคำทุน ซ่ึงเป็นมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ สิทธิกำรใช้
สินทรัพยจ์ะตดัค่ำเส่ือมรำคำโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยห์รืออำยขุองสัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำ
ใดจะนอ้ยกวำ่ 
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หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำม
นยัของหน้ีสินสัญญำเช่ำหำกอตัรำนั้นสำมำรถก ำหนดได ้แต่หำกอตัรำนั้นไม่สำมำรถก ำหนดไว ้กลุ่มบริษทัฯ จะใชอ้ตัรำ
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัฯ 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำท่ีมีอำยสุัญญำระยะสั้นหรือสญัญำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ (low-value assets) จะ
รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน โดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำนั้น 

กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

3.3 แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำก

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำง
บญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน พ.ศ. 2563 และมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินท่ีได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยใน
ช่วงเวลำระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563  

กลุ่มบริษทัฯ เลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำของผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง กำร
ดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

3.4 ผลกระทบต่องบกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทั้งสองกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
โดยใชว้ิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรับใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวเป็นรำยกำรปรับปรุงกบัก ำไร
สะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ ดงันั้น กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำร
ปรับปรุงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำใช้เป็นคร้ังแรกท่ีมีต่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ               
งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นดงัน้ี 
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 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 

 มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน 

 
มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 16 

 

1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน        
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิ 98,753,299.86  -  (496,525.44)  98,256,774.42 
สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 1,248,146.02  -  (1,248,146.02)  - 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ -  -  2,207,683.46  2,207,683.46 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 41,839,034.13  120,036.00  -  41,959,070.13 
        

หนีสิ้นหมุนเวยีน        
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
     ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 234,898.94 

 
- 

 
105,373.97 

 
340,272.91 

        

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน        
หน้ีสินสัญญำอนุพนัธ์ -  600,179.98  -  600,179.98 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ – สุทธิ 40,090.68  -  357,638.03  397,728.71 
        

ส่วนของผู้ถือหุ้น        
ก ำไรสะสม – ยงัไม่จดัสรร 34,475,571.43  (480,143.98)  -  33,995,427.45 

 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 

 มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน 

 
มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 16 

 

1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน        
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,000,000.00  (3,000,000.00)  -  - 
        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน        
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  3,000,000.00  -  3,000,000.00 
ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิ 98,218,199.91  -  (496,525.44)  97,721,674.47 
สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 1,248,146.02  -  (1,248,146.02)  - 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ -  -  2,207,683.46  2,207,683.46 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 40,132,515.84  120,036.00  -  40,252,551.84 
        

หนีสิ้นหมุนเวยีน        
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
     ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 234,898.94 

 
- 

 
105,373.97 

 
340,272.91 
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 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 

 มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน 

 
มำตรฐำน 
กำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 16 

 

1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน        
หน้ีสินสัญญำอนุพนัธ์ -  600,179.98  -  600,179.98 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ – สุทธิ 40,090.68  -  357,638.03  397,728.71 
        

ส่วนของผู้ถือหุ้น        
ก ำไรสะสม – ยงัไม่จดัสรร 24,513,035.73  (480,143.98)  -  24,032,891.75 

ผลกระทบท่ีมีต่อก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแลว้) 34,475,571.43  24,513,035.73 
กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงและสัญญำอนุพนัธ์ (600,179.98)  (600,179.98) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 120,036.00  120,036.00 

ก ำไรสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 33,995,427.45  24,032,891.75 

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ีใชจ้ดักำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำร
เงินของกลุ่มบริษทัฯ และจดัประเภทรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินดงัน้ี 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุน 

 รำคำทุนตัด
จ ำหน่ำย 

 
รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน  
    ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด                        -     85,755,065.44  85,755,065.44 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ                        -     146,180,537.06  146,180,537.06 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่พนกังำน  
    ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

                       -     1,326,980.81  1,326,980.81 

เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั                        -     30,416,180.68  30,416,180.68 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่พนกังำน – สุทธิ                        -     564,314.55  564,314.55 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน                        -     22,000.00  22,000.00 
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 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
มูลค่ำยุติธรรม - 
สัญญำอนุพนัธ์ 

 รำคำทุนตัด
จ ำหน่ำย 

 
รวม 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน  
    ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

     

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน                        -     62,023,469.32  62,023,469.32 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน                        -     135,857,977.74  135,857,977.74 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั 
   กำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

                       -     7,140,000.00  7,140,000.00 

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
     ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

                       -     340,272.91  340,272.91 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน – สุทธิ                        -     14,895,000.00  14,895,000.00 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ – สุทธิ                        -     397,728.71  397,728.71 
หน้ีสินสัญญำอนุพนัธ์ 600,179.98                         -     600,179.98 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน                        -     321,226.51  321,226.51 

 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุน 

 
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 

 
รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน  
    ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด                        -     76,679,483.67  76,679,483.67 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ                        -     135,997,395.11  135,997,395.11 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่พนกังำน  
    ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

                       -     1,288,320.77  1,288,320.77 

เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั                        -     30,416,180.68  30,416,180.68 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั                        -     3,000,000.00  3,000,000.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่พนกังำน – สุทธิ                        -     547,654.64  547,654.64 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน                        -     22,000.00  22,000.00 

  



  

 19 
   

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
มูลค่ำยุติธรรม - 
สัญญำอนุพนัธ์ 

 
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 

 
รวม 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน  
    ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

     

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน                        -     62,023,469.32  62,023,469.32 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน                        -     124,227,960.33  124,227,960.33 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั 
   กำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

                       -     7,140,000.00  7,140,000.00 

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
     ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

                       -     340,272.91  340,272.91 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน – สุทธิ                        -     14,895,000.00  14,895,000.00 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ – สุทธิ                        -     397,728.71  397,728.71 
หน้ีสินสัญญำอนุพนัธ์ 600,179.98                         -     600,179.98 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน                        -     252,840.00  252,840.00 

สัญญาอนุพนัธ์ 

กลุ่มบริษทัฯ มีรำยกำรสญัญำอนุพนัธ์ดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย: บำท 

 

งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ณ วนัที ่31 
มีนำคม พ.ศ. 

2563 

 ณ วนัที ่1 
มกรำคม พ.ศ. 

2563 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย – กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 610,816.60  600,179.98 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสัญญำอนุพนัธ์ 610,816.60  600,179.98 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ มีรำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีตอ้งมีกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน บริษทัฯ มีรำยกำร
ลูกหน้ีกำรคำ้และเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีตอ้งมีกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึน ซ่ึงไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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สัญญาเช่า 

ในกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำใช้เป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัฯ รับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ เป็น
สิทธิกำรใชสิ้นทรัพยโ์ดยมีมูลค่ำเท่ำกบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำววดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนั
ของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ไดจ่้ำยช ำระ คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของกลุ่มบริษทัฯ 
อตัรำดอกเบ้ียตำมนัยดงักล่ำวของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีน ำมำค ำนวณหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563    
ร้อยละ 6.12 

ส ำหรับสญัญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 กลุ่มบริษทัฯ รับรู้มูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวก่อนวนัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือ
ปฏิบติัเป็นมูลค่ำตำมบญัชีของสิทธิกำรใชสิ้นทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวมและ           
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ไดจ่้ำยช ำระ 523,200.00 
หกั ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (60,188.00) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพ่ิมข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนกำรเงินฉบบัท่ี 16    
     มำปฏิบติัใช ้ 463,012.00 
หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 274,989.62 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 738,001.62 

ประกอบดว้ย  
   หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวียน 340,272.91 
   หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน 397,728.71 
 738,001.62 

4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน 

4.1 รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญัระหว่ำงบริษทัฯ กับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม        
พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   

 2563  2562  2563  2562  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บริษัทย่อย         

บริษัท ผล พำลำเดียม จ ำกัด         
ซ้ือสินคำ้ -  -  216,003.00  15,565.82 

 
รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม  
ร้อยละ 5 - 15 

ขำยสินคำ้ -  -  4,435,914.60  8,152,220.00 
 

รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม
ตำมขอ้ตกลง  

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรงำน -  -  390,000.00  390,000.00  รำคำตำมท่ีตกลงในสัญญำ 
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 หน่วย: บำท  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   

 2563  2562  2563  2562  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บริษัท ผล วอเตอร์ จ ำกดั         
ขำยสินคำ้ - 

 
- 

 
101,790.00 

 
201,118.41 

 
รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม  
ร้อยละ 5 - 15 

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรงำน -  -  450,000.00  450,000.00  รำคำตำมท่ีตกลงในสัญญำ 
รำยไดค้่ำเช่ำทรัพยสิ์น -  -  180,000.00  180,000.00  รำคำตำมท่ีตกลงในสัญญำ 
รำยไดอ้ื่น -  -  63,379.58  -  รำคำตำมท่ีตกลงในสัญญำ 

ดอกเบ้ียรับ 
- 

 
- 

 
53,567.14 

 
35,539.74 

 
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 ต่อ
ปี 

4.2 ยอดคงเหลือระหวำ่งกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มุนเวยีนอ่ืนกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั -  -  5,115,955.26  4,459,883.59 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั -  -  3,589,548.19  3,312,601.02 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั -  -  78,154.94  80,403.01 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -  -  8,783,658.39  7,852,887.62 

หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  -  -  (3,589,548.19)  (3,312,601.02) 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  5,194,110.20  4,540,286.60 

        

ลูกหนีอ่ื้นกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั        

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

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั -  -  390,000.00  139,100.00 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั -  -  3,647,120.83  3,485,760.27 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั -  -  659,665.00  224,700.00 

รวมลูกหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -  -  4,823,063.92  3,975,838.36 

หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (3,773,398.92)  (3,612,038.36) 

รวมลูกหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  1,049,665.00  363,800.00 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มุนเวยีนอ่ืนกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  -  -  6,243,775.20  4,904,086.60 
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 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ        

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั        

ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด -  -  5,000,000.00  5,000,000.00 

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

ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด -  -  -  - 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั        

ยอดคงเหลือยกมำตน้งวด -  -  3,000,000.00  3,000,000.00 

หกั จดัประเภทเป็นเงินใหกู้ร้ะยะยำว 

       แก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมมำตรฐำน 

       รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก -  -  (3,000,000.00)  - 

ยอดคงเหลือหลงัจดัประเภท -  -  -  3,000,000.00 

บวก ใหกู้ย้ืมเพิ่มระหวำ่งงวด -  -  4,000,000.00  - 

ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด -  -  4,000,000.00  3,000,000.00 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ                -                 -  4,000,000.00  3,000,000.00 

        

4.2.1 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั เป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน ก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเม่ือทวง
ถำม คิดอตัรำดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 4.70 ต่อปี ส ำหรับเงินให้กูย้ืมจ ำนวน 3 ลำ้นบำท เป็นเงินให้กูย้ืมตั้งแต่ปี
ก่อนๆ โดยบริษทัฯ มีควำมตั้งใจท่ีจะไม่เรียกช ำระคืนภำยใน 1 ปี จึงพิจำรณำจดัประเภทเป็นเงินให้กูย้ืมระยะยำว
แก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

4.2.2 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั เป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน 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 

 2563  2562  2563  2562 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืนกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        

เจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั -  -  -  224.70 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -  -  -  224.70 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืนกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -  -  -  224.70 

4.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562
ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,263,695.99  6,388,279.81  8,190,831.48  5,421,136.49 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 418,453.00  173,575.00  363,186.00  156,033.00 
รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ส ำคัญ 9,682,148.99  6,561,854.81  8,554,017.48  5,577,169.49 

4.4 ภำระกำรค ้ำประกนัใหแ้ก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 บริษทัฯ มีภำระกำรค ้ำประกนัสินเช่ือใหแ้ก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

- หนงัสือค ้ำประกนักบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงส ำหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั วงเงิน 10 ลำ้นบำท 
และมีกำรใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 4.03 ลำ้นบำท  

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

- หนังสือค ้ำประกนักบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงส ำหรับบริษทัย่อยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั โดยเป็นกำรใช้
วงเงินสินเช่ือร่วมกนัภำยใตว้งเงิน 10 ลำ้นบำท และมีกำรใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 5.11 ลำ้นบำท  

- เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงส ำหรับบริษทัย่อยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั 
โดยเป็นกำรใชว้งเงินสินเช่ือร่วมกนัภำยใตว้งเงิน 10 ลำ้นบำท และยงัไม่มีกำรใชว้งเงินดงักล่ำว 
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5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 

เงินสดในมือ 414,068.70  309,810.08  177,352.05  91,748.74 

เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย ์ 47,689,844.34  26,590,677.49  33,122,992.66  25,534,730.00 

เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 28,601,834.89  57,521,885.80  27,138,910.49  49,820,462.48 

เช็ครับท่ียงัไม่ไดน้ ำฝำก 1,110,470.27  1,332,692.07  1,037,658.47  1,232,542.45 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 77,816,218.20  85,755,065.44  61,476,913.67  76,679,483.67 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

6.1 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ        

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 172,324,828.66  141,780,540.09  148,044,273.17  124,375,855.94 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  8,783,658.39  7,852,887.62 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ 172,324,828.66  141,780,540.09  156,827,931.56  132,228,743.56 

หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (5,258,689.10)  (5,224,764.70)  (4,893,747.38)  (4,582,875.81) 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 167,066,139.56  136,555,775.39  151,934,184.18  127,645,867.75 
        

ลูกหนีอ่ื้น        

   ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  4,823,063.92  3,975,838.36 

   ลูกหน้ีอ่ืน  3,671,742.21  3,928,321.13  3,085,563.26  3,090,243.50 

   เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้กิจกำรอ่ืน 17,129,440.57  419,467.91  15,787,764.79  419,467.91 

   ลูกหน้ีค่ำปรับส่งงำนล่ำชำ้ 59,801,218.18  59,801,218.18  59,247,937.68  59,247,937.68 

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

   เงินทดรองจ่ำย 13,703,043.58  13,764,128.75  13,673,043.58  13,760,128.75 

   ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยลว่งหนำ้ 3,609,157.18  2,708,839.17  3,498,896.95  2,582,516.95 

   ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอเรียกเกบ็ 1,259,455.35  333,335.17  1,176,047.65  293,819.46 

   ภำษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ำย 13,616.66  471,508.46  -  - 

   ภำษีอำกรขำเขำ้รอเรียกคืน 1,221,164.42  847,061.58  1,221,164.42  847,061.58 

   ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 1,283,372.40  279,689.83  -  - 
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 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 

   สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ 3,828,416.76  3,687,786.08  3,828,416.76  3,687,786.08 
   อื่น ๆ 738,395.04  492,378.14  354,198.09  106,754.33 

รวมลูกหนีอ่ื้น 161,881,270.27  142,355,982.32  162,318,345.02  143,633,802.52 

หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (132,797,696.25)  (132,731,220.65)  (135,443,635.72)  (135,282,275.16) 

ลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 29,083,574.02  9,624,761.67  26,874,709.30  8,351,527.36 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 196,149,713.58  146,180,537.06  178,808,893.48  135,997,395.11 

6.2 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัฯ มียอดลูกหน้ีกำรคำ้ โดยแยกตำมจ ำนวนวนัท่ี
คำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรอ่ืน        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 120,424,713.81  90,228,683.35  106,224,959.31  83,224,868.48 

เกินก ำหนดช ำระ        

1- 60 วนั 44,498,764.49  42,305,132.40  39,084,191.61  37,306,838.49 
61-120 วนั 1,700,504.39  3,209,534.20  988,766.19  2,145,001.74 

121-180 วนั 278,534.72  603,839.25  278,534.72  220,286.25 

เกิน 180 วนัข้ึนไป 5,422,311.25  5,433,350.89  1,467,821.34  1,478,860.98 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรอ่ืน 172,324,828.66  141,780,540.09  148,044,273.17  124,375,855.94 

หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (5,258,689.10)  (5,224,764.70)  (1,304,199.19)  (1,270,274.79) 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรอ่ืน - สุทธิ 167,066,139.56  136,555,775.39  146,740,073.98  123,105,581.15 

ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ -  -  4,846,691.90  1,963,376.17 

เกินก ำหนดช ำระ        

1- 60 วนั -  -  347,418.30  2,562,923.39 

61-120 วนั -  -  -  13,987.04 

เกิน 180 วนัข้ึนไป -  -  3,589,548.19  3,312,601.02 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  -   -  8,783,658.39  7,852,887.62 

หกั ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (3,589,548.19)  (3,312,601.02) 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั – สุทธิ -  -  5,194,110.20  4,540,286.60 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 167,066,139.56  136,555,775.39  151,934,184.18  127,645,867.75 
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7. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 160,969,950.27  169,213,522.38  150,602,744.63  161,150,923.42 

สินคำ้ระหว่ำงทำง 20,533,209.78  13,842,735.32  19,965,454.38  13,304,490.73 

งำนระหว่ำงท ำ 829,794.44  324,305.67  361,860.10  81,395.86 

รวมสินค้ำคงเหลือ 182,332,954.49  183,380,563.37  170,930,059.11  174,536,810.01 

หกั ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำ (29,910,957.97)  (29,602,151.30)  (28,372,181.63)  (28,168,743.80) 

สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 152,421,996.52  153,778,412.07  142,557,877.48  146,368,066.21 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บำท 

        งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 29,602,151.30  28,168,743.80 

ตั้งเพ่ิมระหว่ำงงวด 1,487,551.73  1,442,048.35 

โอนกลบั (1,239,111.40)  (1,238,610.52) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 60,366.34  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 29,910,957.97  28,372,181.63 

8. เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บริษทัฯ ไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงจ ำนวนเงิน 30 
ลำ้นบำท ไปเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น (หมำยเหตุ 25)  
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
   หน่วย: บำท 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
สัดส่วนกำรลงทุน 

ร้อยละ 2563 
 

2562 
บริษัท 2563 2562 จ ำนวนเงิน ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ สุทธิ จ ำนวนเงิน 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  (45,594,638.58) 4,405,331.42 49,999,970.00  (45,594,638.58) 4,405,331.42 

รวม   69,270,626.00 (63,865,324.58) 5,405,301.42 69,270,626.00 (63,865,324.58) 5,405,301.42 

10. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บำท 
    สัดส่วนกำร

ลงทุนร้อยละ 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

     2563  2562 

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                      -                     - 

11. เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่พนักงำน 

เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่พนกังำน เป็นเงินให้กูย้ืมในรูปสัญญำเงินกูเ้พ่ือเป็นสวสัดิกำรของพนกังำน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ
10 ต่อปี 

12. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธิ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บำท 

       
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 5,789,570.69 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด   (117,783.13) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 5,671,787.56 
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บริษทัฯ ประเมินรำคำอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนและสิทธิกำรเช่ำทั้งหมด 4 แห่งดงัน้ี 

  หน่วย: ล้ำนบำท     

  รำคำตำมบัญชี  
รำคำ

ประเมิน 

 

ผู้ประเมินอสิระ 

 
วนัที่รำยงำนกำร
ประเมินทรัพย์สิน แห่งที่  

อสังหำริมทรัพย์ 
เพ่ือกำรลงทุน 

 สินทรัพย์สิทธิ 
กำรใช้อำคำร  รวม 

  
 

1  2.40  -  2.40  5.00  บริษทั โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ ำกดั  

13 กุมภำพนัธ์ 
พ.ศ. 2561 

2  1.91  -  1.91  7.80  บริษทั โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ ำกดั  

27 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2559 

3  1.29  -  1.29  6.38  บริษทั โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ ำกดั  

28 ตุลำคม  
พ.ศ. 2557 

4  0.07  1.19  1.26  3.94  บริษทั โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ ำกดั  

28 ตุลำคม  
พ.ศ. 2557 

  5.67  1.19  6.86       

รำคำประเมินของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแห่งท่ี 4 จ ำนวนเงิน 3.94 ลำ้นบำท ไดมี้กำรพิจำรณำรวมสินทรัพสิ์ทธิกำรใช้
อำคำร ซ่ึงมีรำคำตำมบญัชีสุทธิจ ำนวน 1.19 ลำ้นบำท 

รำคำประเมินดงักล่ำวขำ้งตน้ไดพิ้จำรณำจำกวีธีเปรียบเทียบรำคำตลำดส ำหรับอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแห่งท่ี 1 ถึง แห่งท่ี 
3 และวิธีรำยไดส้ ำหรับอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแห่งท่ี 4 

กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ถูกจดัล ำดบัชั้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม อยูใ่นระดบัท่ี 2 จำกเกณฑข์อ้มูล
ท่ีน ำมำใชใ้นเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดสำมเดือนวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นก ำไรขำดทุนของงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 0.12 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองงวด 

บริษทัฯ ไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี         
31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 จ ำนวน 5.60 ลำ้นบำท และ 5.70 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปจ ำนองเพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น 
และวงเงินกูย้มืระยะยำวกบัสถำบนักำรเงิน 2 แห่ง (หมำยเหตุ 18 และ 25) 
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13. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

      หน่วย: บำท 

      งบกำรเงินรวม 
  งบกำรเงินเฉพำะ

กจิกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 – ก่อนปรับปรุง     98,753,299.86  98,218,199.91 
โอนออกไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำนกำร 
    รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก   (496,525.44)  (496,525.44) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 – หลังปรับปรุง   98,256,774.42  97,721,674.47 

ซ้ือเพ่ิมข้ึนระหว่ำงงวด - รำคำทุน     1,445,352.36  1,395,847.36 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด   (2,104,267.03)  (2,031,147.09) 

ตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ีจ ำหน่ำย (15,827.71)  (12.50) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน   2.52  - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563     97,582,034.56  97,086,362.24 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ไดบ้นัทึกรวมอยู่ในก ำไรขำดทุนของ    
งบกำรเงินรวมจ ำนวนเงิน 2.10 ลำ้นบำท และ 3.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และรวมอยูใ่นก ำไรขำดทุนของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จ ำนวนเงิน 2.03 ลำ้นบำท และ 2.09 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

บริษทัฯ ไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2562 จ ำนวน 78.79 ลำ้นบำท และ 79.53 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปจ ำนองเพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงิน
กูย้มืระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง (หมำยเหตุ 18 และ 25) 

14. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ - สุทธิ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

      หน่วย: บำท 

      
งบกำรเงินรวมและ            

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 – ก่อนปรับปรุง     - 
รับโอนมำจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสิทธิกำรเช่ำจำกกำรน ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก   2,207,683.46 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 – หลังปรับปรุง   2,207,683.46 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย   (113,899.95) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563     2,093,783.51 
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ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นก ำไรขำดทุนของ    
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 0.11 ลำ้นบำท และ 0.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

15. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 41,341,536.21  41,839,034.13  39,604,296.30  40,132,515.84 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี             -              -              -              - 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 
มีดงัน้ี  

 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม 

 

ณ วนัที ่
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

 
ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัที่ 9 
 

ก ำไร (ขำดทุน) 

 
ก ำไร 

(ขำดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วนัที ่
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 26,821,804.07             ---        3,797.11             --- 26,825,601.18 
ลูกหน้ีอ่ืน             ---             ---   (36,668.40)             --- (36,668.40) 
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 5,775,799.49             ---       49,688.06              --- 5,825,487.55 
ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยั 
    ท่ีมีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำ 445,960.66             ---    (145,612.41)             --- 300,348.25 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน       
    ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 7,503,506.80             ---     518,519.80  

   
(899,009.40) 7,123,017.20 

ประมำณกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกค่ำปรับ 118,758.24             ---             ---             --- 118,758.24 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน 120,431.69             ---    (18,894.00)             --- 101,537.69 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกผลขำดทุนท่ีอำจจะ
เกิดข้ึน 185,377.08             ---             ---             --- 185,377.08 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 867,396.10             ---   (91,482.00)             --- 775,914.10 
หน้ีสินสัญญำอนุพนัธ์             ---      120,036.00  2,127.32             --- 122,163.32 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 41,839,034.13      120,036.00 281,475.48 (899,009.40) 41,341,536.21 
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 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

ณ วนัที ่
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 

 
ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัที่ 9 

 
ก ำไร 

(ขำดทุน) 

 
ก ำไร 

(ขำดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วนัที ่
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 26,588,102.31             ---       (9,498.01)              --- 26,578,604.30  
ลูกหน้ีอ่ืน             ---             --- (36,668.40)             --- (36,668.40) 
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 5,633,748.76             ---      40,687.56              --- 5,674,436.32  
ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยั 
    ท่ีมีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำ 445,960.66             --- 

       
(145,612.41)             --- 

            
300,348.25 

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน       
    ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 7,053,814.40             --- 

     
487,481.80  

   
(967,879.40) 

              
6,573,416.80  

ประมำณกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกค่ำปรับ 118,758.24             ---             ---             --- 118,758.24 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน 106,754.39             ---     (18,894.00)             ---       87,860.39  
ประมำณกำรหน้ีสินจำกผลขำดทุนท่ีอำจจะ
เกิดข้ึน 185,377.08             ---             ---             --- 185,377.08 

หน้ีสินสัญญำอนุพนัธ์             ---      120,036.00  2,127.32             --- 122,163.32 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 40,132,515.84 120,036.00 319,623.86 (967,879.40) 39,604,296.30 

16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2563  2562 

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน              -  20,000,000.00 

ทรัสตรี์ซีท  37,860,079.55  42,023,469.32 

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน  37,860,079.55  62,023,469.32 

อตัรำดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562             
มีดงัต่อไปน้ี 

 อตัรำดอกเบีย้ต่อปี 
 2563  2562 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน  -  อตัรำตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 

(ร้อยละ 3.35) 

ทรัสตรี์ซีท  อตัรำตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
 (ร้อยละ 2.70)  

อตัรำตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
 (ร้อยละ 2.70 และ 2.90) 
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17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บำท 

    งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
    2563  2562   2563  2562 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
   เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน        

-  ในประเทศ 63,799,637.88  40,245,405.89  53,599,758.87  35,290,080.78 
-  ต่ำงประเทศ 61,574,342.18  61,954,895.33  58,391,252.44  58,823,955.00 

   เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  224.70 
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำ 125,373,980.06  102,200,301.22  111,991,011.31  94,114,260.48 
        

เจ้ำหนีอ่ื้น        
เจำ้หน้ีค่ำปรับจำกกำรส่งมอบงำนลำ่ชำ้ 2,664,942.38  2,928,333.70  2,664,942.38  2,928,333.70 
ภำษีขำยรอเรียกเกบ็ 1,304,599.33  1,579,420.55  1,303,318.62  1,578,238.51 
เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 3,467,043.12  2,566,263.55  3,061,168.91  2,161,936.27 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย 2,978,857.34  2,207,453.17  2,662,616.65  2,042,543.53 
โบนสัคำ้งจ่ำย 4,383,375.00  10,498,205.40  4,137,300.00  9,831,290.40 
ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จกรรมกำร 3,018,000.00  2,432,000.00  2,797,000.00  2,128,000.00 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ 7,128,503.05  838,871.63  1,429,562.65  755,511.63 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรน ำเขำ้คำ้งจ่ำย 1,278,953.09  862,209.04  1,278,953.09  862,209.04 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 4,921,319.06  4,871,009.06  4,504,319.06  4,454,009.06 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 4,587,244.99  4,012,037.39  3,157,757.92  2,687,072.47 
อื่น ๆ 551,055.41  861,873.03  278,380.53  684,555.24 

รวมเจ้ำหนีอ่ื้น 36,283,892.77  33,657,676.52  27,275,319.81  30,113,699.85 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 161,657,872.83  135,857,977.74  139,266,331.12  124,227,960.33 

18. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

      หน่วย: บำท 

      งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2563  2562 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   22,035,000.00  29,175,000.00 

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

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   (7,140,000.00)  (7,140,000.00) 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน – สุทธิ   13,110,000.00  14,895,000.00 
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เม่ือวนัท่ี 26 มกรำคม พ.ศ. 2559 บริษทัฯ 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 
บวกดว้ยร้อยละ 1.85 ต่อปี ในกรณีท่ีอตัรำดอกเบ้ีย THBFIX ดงักล่ำวมีอตัรำต ่ำกว่ำอตัรำร้อยละ 0 ต่อปี บริษทัฯ ตอ้งช ำระ
ดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.85 ต่อปี นอกจำกน้ีบริษทัฯ มีสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียท่ีท ำกับธนำคำรผูใ้ห้กู ้จำกเดิม 
THBFIX บวกดว้ยร้อยละ 1.85 ต่อปี เป็นอตัรำคงท่ีต่อปี (ร้อยละ 4.7) โดยเร่ิมช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียงวดแรกเดือนกมุภำพนัธ์ 
พ.ศ. 2559  

ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำกูเ้งินเพ่ือรองรับ Core-Trading Asset ดงักล่ำว บริษทัฯ มีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ี
ส ำคญับำงประกำร เช่น  

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

- กำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี (DSCR) ไม่นอ้ยกวำ่ 2 เท่ำ 

บริษทัฯ ไดน้ ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วนของบริษทัฯ ท่ีบนัทึกในบญัชีอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธิ และบญัชี
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิไปจดจ ำนองเพ่ือค ้ำประกนัเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินดงักล่ำว (หมำยเหตุ 12 และ 13) 

19. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บำท 

    งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ    

- ภำยใน 1 ปี 343,878.04  241,775.92 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 359,700.00  40,296.00 

หกั ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (49,149.21)  (7,082.30) 

มูลค่ำปัจจุบันของหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 654,428.83  274,989.62 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (324,155.33)  (234,898.94) 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ – สุทธิ 330,273.50  40,090.68 
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20. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับ 
   ผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัที่ 1 มกรำคม 37,517,534.00   22,359,699.00 

 
35,269,072.00  20,819,163.00 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 718,263.00  782,284.00  660,554.00  734,641.00 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 1,874,336.00  -  1,776,855.00  - 
ผลก ำไรจำกกำรประมำณกำร        
   ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (4,495,047.00)  -  (4,839,397.00)  - 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับ 
   ผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัที่ 31 มีนำคม 35,615,086.00  23,141,983.00 

 
32,867,084.00  21,553,804.00 

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ได้แสดง                       
ในงบก ำไรขำดทุน ดงัน้ี: 
  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 963,481.00  304,441.00  863,558.00  274,340.00 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 1,629,118.00  477,843.00  1,573,851.00  460,301.00 

รวมค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 2,592,599.00  782,284.00  2,437,409.00  734,641.00 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลดประมำณกำรจำกอตัรำผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบำล และสะทอ้นประมำณกำรของ
จงัหวะเวลำของกำรจ่ำยผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำมรณะในกำรประมำณกำรควำมเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนำคตอยำ่งสมเหตุสมผลประมำณกำร
จำกตำรำงมรณะ 

ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 (แสดงดว้ยค่ำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั) มีดงัน้ี 

  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 

อตัรำคิดลด 1.61% - 1.81%  1.71% - 3.04%  1.61%  1.71% 

เงินเดือนรำยเดือนในอนำคตท่ีเพิ่มข้ึน 5.00%  5.00%  5.00%  5.00% 
อตัรำมรณะ 100% ของตำรำง

มรณะปี 2560  
100% ของตำรำง
มรณะปี 2560 

 100% ของตำรำง
มรณะปี 2560  

100% ของตำรำง
มรณะปี 2560 
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21. ส ำรองตำมกฎหมำย 

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

22. ภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน        
ส ำหรับงวดปัจจุบนั 7,732,153.17  3,884,223.60  7,405,704.61  3,723,884.07 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
กำรเปล่ียนแปลงของผลแตกต่ำงชัว่ครำว (281,475.48)  (254,578.74)  (319,623.86)  (110,164.82) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับงวด 7,450,677.69  3,629,644.86  7,086,080.75  3,613,719.25 

23. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เป็น
จ ำนวนเงิน 0.78 ลำ้นบำท และ 0.81 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

24. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

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

ผลกำรด ำเนินงำนได้รับกำรสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอโดยผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนซ่ึงก็คือประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯ และ
บริษทัย่อยประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์ผลก ำไรหรือขำดทุนของส่วนงำน
ด ำเนินงำนซ่ึงเป็นเกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ 
พ.ศ. 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
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ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิ 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจและกำรกระทบยอดก ำไรหรือขำดทุนตำมส่วนงำนท่ีรำยงำนของกลุ่มบริษทัฯ 
ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับำท 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 

 ธุรกจิซ้ือมำขำยไป
อุปกรณ์เพ่ือควำม

ปลอดภัยและอุปกรณ์
นิรภัย 

ธุรกจิเกีย่วกบัระบบบ ำบัด
น ้ำ 

ธุรกจิรับเหมำก่อสร้ำงระบบ
ประปำหมู่บ้ำน 

ตัดรำยกำรระหว่ำง 
ส่วนงำน งบกำรเงินรวม  

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รำยไดจ้ำกบุคคลภำยนอก 267,064 236,746 6,135 3,116 150 105            -             -    273,349 239,967 

ตน้ทุนขำยและตน้ทุนบริกำร (186,727) (174,739) (932) (2,403) (109) (662)          180          180 (187,588) (177,624) 

ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้นตำมส่วนงำน 80,337 62,007 5,203 713 41 (557)             180             180 85,761 62,343 

ค่ำปรับงำนล่ำชำ้                -  (365)           -  (365) 

รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:          

ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปล่ียน- สุทธิ        (1,151) 1,527 

รำยไดอ่ื้น         3,785 586 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย         (23,423) (22,896) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร        (26,518) (23,552) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน        (641) (1,501) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้        (7,451) (3,630) 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด    41 (922)   30,362 12,512 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจและกำรกระทบยอดสินทรัพย์ตำมส่วนงำนท่ีรำยงำนของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี              
31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

      หน่วย: พนับำท 

      งบกำรเงินรวม 

  2563  2562 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธิ   5,672  5,790 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ   97,582  98,753 

สินทรัพยส่์วนกลำง   503,612  462,604 

รวมสินทรัพย์   606,866  567,147 

 

 

 

 

 



  

 37 
   

ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ น ำเสนอรำยไดต้ำมส่วนงำนแยกตำมท่ีตั้งทำงภูมิศำสตร์ของลูกคำ้ อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์น
ต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนเงินไม่เป็นสำระส ำคญั 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์ของกลุ่มบริษทัฯ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ 
พ.ศ. 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับำท 
 รำยได้ 
 2563  2562 
ไทย 272,837  239,322 
ประเทศอื่น ๆ 512  645 
รวม 273,349  239,967 

ลูกค้ารายใหญ่ 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงท่ีมีมูลค่ำตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มบริษทัฯ 

25. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกดิขึ้นกบัสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีภำระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนกบัสถำบนักำรเงิน ดงัน้ี   
หน่วย: ล้ำนบำท   

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
วงเงิน เบิกใช้ ยงัไม่ได้ใช้ วงเงิน เบิกใช้ ยงัไม่ได้ใช้ 

1) แอลซีและทีอำร์ 183.00 43.59 139.41 183.00 43.59 139.41 
2) ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 175.00          - 175.00 165.00          - 165.00 
3) หนงัสือค ้ำประกนั 70.70 20.21 50.49 60.70 11.06 49.64 
4) เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 56.50          - 56.50 56.50          - 56.50 
5) ภำระผกูพนัตำมสญัญำซ้ือเงินตรำ

ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 220.00 24.00 196.00 220.00 24.00 196.00 
6) ภำระผูกพนัตำมสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เป็นเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐวงเงิน 1.15 ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐโดย ณ 

วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 ยงัไม่มีกำรใชว้งเงินดงักล่ำว 

บริษทัฯ ได้น ำ เงินฝำกธนำคำรของบริษัทฯ  และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงบำงส่วนของบริษทัฯ ท่ีบันทึกในบัญชี
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธิ และบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมำยเหตุ 8, 12 และ 13) ค ้ำประกนัภำระ
ผูกพนัของธนำคำรดงักล่ำว  

บริษทัย่อยค ้ำประกนัวงเงินแอลซีและทีอำร์ของบริษทัใหญ่ภำยในวงเงิน 10 ลำ้นบำท 
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หนังสือค ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรเหลืออยูเ่ป็นจ ำนวนเงินดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

หนีสิ้นที่อำจจะเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

คดีความฟ้องร้อง 

บริษัท พดีี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 27 ตุลำคม พ.ศ. 2558 เจำ้หน้ีกำรคำ้ไดย้ื่นฟ้องบริษทัยอ่ยต่อศำลทรัพยสิ์นทำงปัญญำและกำรคำ้ระหว่ำงประเทศกลำง 
หมำยเลขด ำท่ีกค.223/2558 ว่ำดว้ยควำมผิดอนัเกิดจำกผิดสัญญำซ้ือขำย ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดท้ ำกำรยื่นค ำให้กำรต่อสู้คดี และศำล
ไดท้ ำกำรไกล่เกล่ียหลำยคร้ัง  

และล่ำสุดเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ศำลไดพิ้พำกษำว่ำบริษทัยอ่ยไดซ้ื้อสินคำ้ดงักล่ำวจริงทั้งหมด 2 รำยกำร แต่มี 1 
รำยกำรท่ีขำดอำยคุวำมแลว้ บริษทัยอ่ยจึงตอ้งรับผิดในส่วนของค่ำสินคำ้อีก 1 รำยกำรท่ียงัไม่ขำดอำยคุวำม โดยให้บริษทัยอ่ย
ช ำระเงินจ ำนวน 9,806.14 ดอลล่ำร์สหรัฐ พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนัท่ี 2 มกรำคม พ.ศ. 2555 แก่
เจำ้หน้ีกำรคำ้ ซ่ึงโจทก์ไม่เห็นดว้ยกบัค ำพิพำกษำของศำลและประสงคจ์ะอุทธรณ์โดยไดย้ื่นค ำร้องขอขยำยระยะเวลำอุทธรณ์
คร้ังท่ี 3 และศำลไดอ้นุญำตให้โจทกข์ยำยระยะเวลำยื่นอุทธรณ์เป็นคร้ังสุดทำ้ย โดยให้โจทกย์ื่นอุทธรณ์ต่อศำลภำยในวนัท่ี 22 
กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 ซ่ึงโจทกไ์ม่ไดย้ืน่อุทธรณ์หรือยืน่ค ำร้องขอขยำยระยะเวลำอุทธรณ์ภำยในเวลำท่ีศำลก ำหนด ส่งผลใหค้ดี
ถึงท่ีสุด โดยโจทกส์ำมำรถใชสิ้ทธิบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นของจ ำเลยตำมค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้ภำยใน 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี
ศำลชั้นตน้มีค ำพิพำกษำ  

ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ไดพ้ิจำรณำผลกระทบจำกคดีควำมดงักล่ำวแลว้เห็นว่ำจะไม่มีผลเสียหำยอย ่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ เน่ืองจำกไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กูย้ืม รวมถึงไดต้ั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของ
เงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน 

 

 

 

 

 

 

  หน่วย: บำท 

หนังสือค ำ้ประกัน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
เพ่ือค ้ำประกนัสญัญำก่อสร้ำง  5,473,646.00  5,473,646.00 
เพ่ือค ้ำประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำ  8,238,980.20  259,631.00 
เพ่ือค ้ำประกนักำรประมูล  6,295,144.00  5,130,000.00 
เพ่ือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและอ่ืน ๆ  200,000.00  200,000.00 
รวม  20,207,770.20  11,063,277.00 
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26. ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ี
ส ำคญัท่ีเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

 หน่วย: พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หนีสิ้นทำงกำรเงิน สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หนีสิ้นทำงกำรเงิน 

สกลุเงิน 
31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 

ยโูร  17.63   16.52  672.75  553.96   17.63   16.52  79.32 553.96 
ดอลล่ำร์สหรัฐ 14,309.34  13,149.30  42,894.15 44,187.73 14,309.34 16,423.20 42,894.15 43,507.41 
ดอลล่ำร์สิงคโปร์  12.04  - 14,662.66 14,209.20  12.04  - 14,662.66 14,209.20 
ปอนดส์เตอร์ลิง  -    -  259.62  294.03 - -  259.62   294.03  
เยน  -    -  494.90  259.37 - -  494.90   259.37  
หยวนจีน  0.10  0.10  -     -     0.10  0.10  -    - 
ริงกิตมำเลเซีย - -  0.61   -     -    -  0.61  - 

 

 หน่วย: บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ 

 อตัรำแลกเปลีย่นเฉลี่ย ณ วนัที่  

สกลุเงิน 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

ยโูร  35.9585   33.7311  

ดอลล่ำร์สหรัฐ  32.6712   30.1540  

ดอลล่ำร์สิงคโปร์  22.9416   22.3245  

ปอนดส์เตอร์ลิง  40.2796   39.5217  

เยน  0.3011   0.2759  

หยวนจีน 4.6026 4.3147 

ริงกิตมำเลเซีย 7.5813 7.3222 

กลุ่มบริษทัฯ ใชต้รำสำรอนุพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำเหมำะสมเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
รำยละเอียดของตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563           
มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

 จ ำนวนเงนิ อตัรำแลกเปลีย่นตำมสัญญำ ครบก ำหนดสัญญำ 

สัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ      
เหรียญดอลลำร์สหรัฐฯต่อบำท 0.64 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 32.42 บำทต่อเหรียญดอลล่ำร์สหรัฐฯ เมษำยน - มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
เหรียญดอลลำร์สิงคโปร์ต่อบำท 0.12 ลำ้นเหรียญสิงคโปร์ 22.78 บำทต่อเหรียญดอลล่ำร์สิงคโปร์ เมษำยน - มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

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

กลุ่มบริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินลงทุนชัว่ครำวและเงินให้กูย้ืม
ระยะสั้นท่ีมีดอกเบ้ีย อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนภำยในหน่ึง
ปี ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัฯ จึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  

บริษทัฯ มีสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) คงเหลือ ดงัน้ี 

วนัที่มีผลบังคบั
ตำมสัญญำ 

วนัที่ครบ
ก ำหนดของ
สัญญำ 

มูลค่ำตำมสัญญำ 
มูลค่ำตำมบัญชีของเคร่ืองมือ

ป้องกนัควำมเส่ียง 
อตัรำดอกเบีย้
ตำมสัญญำเงินกู้ 

อตัรำดอกเบีย้
ตำมสัญญำ
แลกเปลีย่น
อตัรำดอกเบีย้ (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 

31 มีนำคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2562 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

มกรำคม      
พ.ศ. 2559 

มกรำคม       
พ.ศ. 2565 20.25 22.04 0.61 0.60 THBFIX+1.85 4.7 

27. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ ใชวิ้ธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยใน
ตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะใชวิ้ธีรำคำทุนหรือวิธีรำยไดใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำว
แทน 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมขำ้งตน้มำใช ้กิจกำรจะตอ้งพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ำยุติธรรม ก ำหนด
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 และ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบำงรำยกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมไวแ้ยกแสดงระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมไดด้งัน้ี 
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 หน่วย: ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สญัญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้   - 0.18 - 0.18 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - 0.61 - 0.61 

  

 หน่วย: ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - 0.60 - 0.60 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ค  ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและแบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำร
ประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดใ้นตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัรำ
แลกเปล่ียนทนัที อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ของเงินตรำต่ำงประเทศ และเส้นอตัรำผลตอบแทนของอตัรำดอกเบ้ีย เป็นตน้  

ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

28. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนที่ส ำคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสมและ
กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.81: 1 (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม พ.ศ. 2562: 0.88: 1) และบริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.76: 1 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562: 0.86: 1) 

29. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน 

ที่ประชุมสำมญัผูถ้ ือหุ ้น ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เมื ่อวนัที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2563 ไดม้ีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 งวดสุดทำ้ยในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 20.25 ลำ้น
บำท ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 

30. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

คณะกรรมกำรของบริษทัฯ ไดอ้นุมติังบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 


