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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2504 และ

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2551 และเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 

1.2 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) มีสถานท่ีประกอบการ 4 แห่ง ดงัน้ี 

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

1.2.2 สาขาระยอง เลขท่ี 155/213 ตาํบลทบัมา อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

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

1.2.4 สาขาภูเก็ต เลขท่ี 1/127 หมู่ท่ี 3 ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 

1.3 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไปผลิตภัณฑ์เพ่ือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

ผลิตภณัฑเ์พ่ือการควบคุม สภาพแวดลอ้ม และผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้า 

1.4 บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 4 แห่ง ดงัน้ี 

1.4.1 บริษทั พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้ า โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วน

ร้อยละ 76.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยดงักล่าว ปัจจุบนับริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบั

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และอยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี 

1.4.2 บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2556 เพ่ือ

ประกอบธุรกิจในการรับประมูลงานและขายสินคา้ให้กับหน่วยงานราชการเก่ียวกับสินคา้อาชีวอนามัยและ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

1.4.3 บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชยข์องประเทศกัมพูชาเม่ือ        

วนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2556 ประกอบธุรกิจในการจาํหน่ายอุปกรณ์และระบบบาํบดันํ้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และ

สัมปทานนํ้ าประปาเพ่ือชุมชนในประเทศกมัพูชา โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

1.4.4 บริษัท ผล วอเตอร์ จํากัด ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้ งกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2557                              

เพ่ือประกอบธุรกิจผลิต ออกแบบ  ก่อสร้าง และจาํหน่ายระบบเคร่ืองจกัรและวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้า

โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

1.5 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ คือ ตระกูลหวงัธาํรงและจารุตั้งตรง 
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2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  

งบการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้ง

กบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้กาํหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ซ่ึงการ

จดัทาํงบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพื่อความสะดวกของ

ผูอ้่านงบการเงินที่ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบ

การเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 โดยเน้น

การให้ขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลที่นาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ี

ไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2562 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้

สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินที่เกี่ยวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน 

รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่างๆ ที่ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่

อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอื่นและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการ

กาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลจะไดร้ับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับ

ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ

เฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ืองทาํให้เกิดการชะลอตวั

ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนํามาซ่ึงความไม่แน่นอนและ

ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ ติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่าย

บริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาลรวม 

งบการเงินระหว่างกาลรวม ประกอบดว้ยงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า“กลุ่มบริษทัฯ”) 

และไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ ในระหว่างงวดปัจจุบนั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้

มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน

เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ยกเวน้ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า ซ่ึงไดส้รุปการ

เปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั และผลกระทบไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มา

ถือปฏิบติั ดงัน้ี 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน            

จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของ

กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของ

เคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั

ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคา

ทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน และมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยขึ้นอยูก่บั

โมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ

สินทรัพยท์างการเงินนั้น 

- การวดัมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน           

โดยกลุ่มบริษทัฯ สามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถโอนไปเป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

- หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  

- ตราสารอนุพนัธ์จัดประเภทและวดัมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนยกเวน้สัญญาอนุพนัธ์ท่ีใช้

สาํหรับการป้องกนัความเส่ียง 

ข้อกําหนดการด้อยค่า 

การบญัชีสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ

สินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาคํ้าประกนัทางการเงิน โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้น

เครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัฯ ใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยมี

ข้อยกเวน้สําหรับลูกหน้ีการค้า ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

สัญญาอนุพนัธ์ 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รายการสัญญาอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเข้าทาํสัญญาและวดัมูลค่าต่อมาใน

ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน การบญัชีสําหรับการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมใน

ภายหลงัขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มบริษทัฯ ได้กาํหนดให้สัญญาอนุพนัธ์ดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงหรือไม่ 

รวมทั้ง ลกัษณะของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ

มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและ

การเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลา

ในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

กรณีท่ีกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูเ้ช่า กลุ่มบริษทัฯ รับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ้่ายทางการเงิน ซ่ึงดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไร

ขาดทุนตลอดอายสัุญญาเช่าเพ่ือทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู ่สิทธิ

การใช้สินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซ่ึงเป็นมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า สิทธิการใช้

สินทรัพยจ์ะตดัค่าเส่ือมราคาโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยห์รืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลา

ใดจะนอ้ยกว่า 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตาม

นยัของหน้ีสินสัญญาเช่าหากอตัรานั้นสามารถกาํหนดได ้แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดไว ้กลุ่มบริษทัฯ จะใชอ้ตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัฯ 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจา่ยตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสัุญญาระยะส้ันหรือสัญญาซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า (low-value assets) จะ

รับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน โดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่านั้น 

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

3.3 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทาง

บญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2563 และมีผลบงัคบัใช้

สําหรับการจัดทาํงบการเงินท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายใน

ช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

กลุ่มบริษทัฯ เลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งนาํขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชใ้นการวดัมูลค่าของผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

- เลือกท่ีจะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การ

ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

3.4 ผลกระทบต่องบการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งสองกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

โดยใชวิ้ธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุงกบักาํไร

สะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ ดงันั้น การจดัประเภทรายการใหม่และรายการ

ปรับปรุงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

ผลกระทบของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็นคร้ังแรกท่ีมีต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและ               

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 หน่วย: บาท 
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 งบการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

 มาตรฐาน 

การรายงาน 

ทางการเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 

 

มาตรฐาน 

การรายงาน 

ทางการเงิน 

ฉบับท่ี 16 

 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 98,753,299.86  -  (496,525.44)  98,256,774.42 

สิทธิการเช่า - สุทธิ 1,248,146.02  -  (1,248,146.02)  - 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ -  -  2,207,683.46  2,207,683.46 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 41,839,034.13  120,036.00  -  41,959,070.13 
        

หนีสิ้นหมุนเวียน        

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

     ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 234,898.94 

 

- 

 

105,373.97 

 

340,272.91 
        

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน        

หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ ์ -  600,179.98  -  600,179.98 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า – สุทธิ 40,090.68  -  357,638.03  397,728.71 
        

ส่วนของผู้ถือหุ้น        

กาํไรสะสม – ยงัไม่จดัสรร 34,475,571.43  (480,143.98)  -  33,995,427.45 
 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

 มาตรฐาน 

การรายงาน 

ทางการเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 

 

มาตรฐาน 

การรายงาน 

ทางการเงิน 

ฉบับท่ี 16 

 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

สินทรัพย์หมุนเวียน        

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,000,000.00  (3,000,000.00)  -  - 
        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  3,000,000.00  -  3,000,000.00 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 98,218,199.91  -  (496,525.44)  97,721,674.47 

สิทธิการเช่า - สุทธิ 1,248,146.02  -  (1,248,146.02)  - 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ -  -  2,207,683.46  2,207,683.46 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 40,132,515.84  120,036.00  -  40,252,551.84 
        

หนีสิ้นหมุนเวียน        

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

     ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 234,898.94 

 

- 

 

105,373.97 

 

340,272.91 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน        
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

 มาตรฐาน 

การรายงาน 

ทางการเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือ

ทางการเงิน 

 

มาตรฐาน 

การรายงาน 

ทางการเงิน 

ฉบับท่ี 16 

 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ ์ -  600,179.98  -  600,179.98 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า – สุทธิ 40,090.68  -  357,638.03  397,728.71 
        

ส่วนของผู้ถือหุ้น        

กาํไรสะสม – ยงัไม่จดัสรร 24,513,035.73  (480,143.98)  -  24,032,891.75 

ผลกระทบท่ีมีต่อกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแลว้) 34,475,571.43  24,513,035.73 

การบญัชีป้องกนัความเส่ียงและสัญญาอนุพนัธ ์ (600,179.98)  (600,179.98) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 120,036.00  120,036.00 

กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 33,995,427.45  24,032,891.75 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ีใชจ้ดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ

เงินของกลุ่มบริษทัฯ และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรหรือขาดทุน 

 ราคาทุนตัด

จําหน่าย 

 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน  

    ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                        -     85,755,065.44  85,755,065.44 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ                        -     146,180,537.06  146,180,537.06 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน  

    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

                       -     1,326,980.81  1,326,980.81 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั                        -     30,416,180.68  30,416,180.68 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน – สุทธิ                        -     564,314.55  564,314.55 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น                        -     22,000.00  22,000.00 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

มูลค่ายุติธรรม - 

สัญญาอนุพันธ์ 

 ราคาทุนตัด

จําหน่าย 

 

รวม 

หนีสิ้นทางการเงิน  

    ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

     

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน                        -     62,023,469.32  62,023,469.32 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น                        -     135,857,977.74  135,857,977.74 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั 

   การเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

                       -     7,140,000.00  7,140,000.00 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

     ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

                       -     340,272.91  340,272.91 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สุทธิ                        -     14,895,000.00  14,895,000.00 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า – สุทธิ                        -     397,728.71  397,728.71 

หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ 600,179.98                         -     600,179.98 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น                        -     321,226.51  321,226.51 
 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรหรือขาดทุน 

 

ราคาทุนตัดจําหน่าย 

 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน  

    ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                        -     76,679,483.67  76,679,483.67 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ                        -     135,997,395.11  135,997,395.11 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน  

    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

                       -     1,288,320.77  1,288,320.77 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั                        -     30,416,180.68  30,416,180.68 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                        -     3,000,000.00  3,000,000.00 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน – สุทธิ                        -     547,654.64  547,654.64 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น                        -     22,000.00  22,000.00 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

มูลค่ายุติธรรม - 

สัญญาอนุพันธ์ 

 

ราคาทุนตัดจําหน่าย 

 

รวม 

หนีสิ้นทางการเงิน  

    ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

     

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน                        -     62,023,469.32  62,023,469.32 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น                        -     124,227,960.33  124,227,960.33 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั 

   การเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

                       -     7,140,000.00  7,140,000.00 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

     ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

                       -     340,272.91  340,272.91 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สุทธิ                        -     14,895,000.00  14,895,000.00 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า – สุทธิ                        -     397,728.71  397,728.71 

หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ 600,179.98                         -     600,179.98 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น                        -     252,840.00  252,840.00 

สัญญาอนพุนัธ์ 

กลุ่มบริษทัฯ มีรายการสัญญาอนุพนัธ์ดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: บาท 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ณ วันท่ี 30 

กันยายน พ.ศ. 

2563 

 ณ วันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 

2563 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน    

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย – การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 503,537.67  600,179.98 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสัญญาอนุพนัธ์ 503,537.67  600,179.98 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ มีรายการลูกหน้ีการคา้ท่ีตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น บริษทัฯ มีรายการ

ลูกหน้ีการคา้และเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้น ซ่ึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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สัญญาเช่า 

ในการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาใช้เป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษทัฯ รับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า

สําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า เป็น

สิทธิการใชสิ้นทรัพยโ์ดยมีมูลค่าเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า หน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าววดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนั

ของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ้่ายชาํระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของกลุ่มบริษทัฯ 

อตัราดอกเบ้ียตามนัยดงักล่าวของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีนาํมาคาํนวณหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563    

ร้อยละ 6.12 

สาํหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 กลุ่มบริษทัฯ รับรู้มูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าวก่อนวนันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือ

ปฏิบติัเป็นมูลค่าตามบญัชีของสิทธิการใชสิ้นทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีนาํมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวมและ           

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 523,200.00 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (60,188.00) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการนาํมาตรฐานการรายงานการเงินฉบบัท่ี 16    

     มาปฏิบติัใช ้ 463,012.00 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 274,989.62 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 738,001.62 

ประกอบดว้ย  

   หน้ีสินสญัญาเช่าหมุนเวียน 340,272.91 

   หน้ีสินสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 397,728.71 

 738,001.62 

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

4.1 รายการบัญชีท่ีมีสาระสําคญัระหว่างบริษทัฯ กับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน        

พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ   

 2563  2562  2563  2562  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทย่อย         

บริษัท ผล พาลาเดียม จํากัด         

ซ้ือสินคา้ -    -  375,351.40  58,020.42 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม  

ร้อยละ 5 - 15 

ขายสินคา้ -    -  6,527,180.40  2,850,542.50 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม

ตามขอ้ตกลง  

รายไดจ้ากการบริหารงาน               -    -  390,000.00  390,000.00  ราคาตามท่ีตกลงในสญัญา 
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 หน่วย: บาท  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ   

 2563  2562  2563  2562  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัท ผล วอเตอร์ จํากัด         

ซ้ือสินคา้ -    -     -  245.00  ราคาตามท่ีตกลงระหว่างกนั 

ขายสินคา้                - 

 

  - 

 

1,776,505.00 

 

934,512.35 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม  

ร้อยละ 5 - 15 

รายไดจ้ากการบริหารงาน   -    -  450,000.00  450,000.00  ราคาตามท่ีตกลงในสญัญา 

รายไดค้่าเช่าทรัพยสิ์น -    -  180,000.00  180,000.00  ราคาตามท่ีตกลงในสญัญา 

รายไดอ้ื่น -    -  28,475.00       -  ราคาตามท่ีตกลงในสญัญา 

ดอกเบ้ียรับ  -    -  49,446.55  36,312.33  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 ต่อปี 

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกัด         

ซ้ือสินคา้ -    -  67,040.45                 -  ราคาทุน 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน          

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 9,750.00               -               -               -  ราคาตลาด 

4.2 รายการบัญชีท่ีมีสาระสําคญัระหว่างบริษทัฯ กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน      

พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ   

 2563  2562  2563  2562  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทย่อย         

บริษัท ผล พาลาเดียม จํากัด         

ซ้ือสินคา้ -    -  596,954.40  94,061.24 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม  

ร้อยละ 5 - 15 

ขายสินคา้ -  -  28,929,695.40  14,339,295.50 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม

ตามขอ้ตกลง  

รายไดจ้ากการบริหารงาน -  -  1,170,000.00  1,170,000.00  ราคาตามท่ีตกลงในสญัญา 

บริษัท ผล วอเตอร์ จํากัด         

ซ้ือสินคา้ -  -  -  245.00  ราคาตามท่ีตกลงระหว่างกนั 

ขายสินคา้ - 

  

- 

  

2,167,331.00 

 

1,536,653.24 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม  

ร้อยละ 5 - 15 

รายไดจ้ากการบริหารงาน -  -  1,350,000.00  1,350,000.00  ราคาตามท่ีตกลงในสญัญา 

รายไดค้่าเช่าทรัพยสิ์น -  -  540,000.00  540,000.00  ราคาตามท่ีตกลงในสญัญา 

รายไดอ้ื่น -  -  171,598.58  -  ราคาตามท่ีตกลงในสญัญา 

ดอกเบ้ียรับ              -               -  174,736.97  115,504.13  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 ต่อปี 
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 หน่วย: บาท  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ   

 2563  2562  2563  2562  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกัด 

ซ้ือสินคา้              -               -  67,040.45                 -  ราคาทุน 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน          

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 22,250.00               -               -  -  ราคาตลาด 

4.3 ยอดคงเหลือระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน        

ลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน        

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั -  -  17,735,292.16  4,459,883.59 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั -  -  3,410,268.50  3,312,601.02 

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  369,482.77  80,403.01 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน -  -  21,515,043.43  7,852,887.62 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  -  -  (3,410,268.50)  (3,312,601.02) 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - สุทธิ -  -  18,104,774.93  4,540,286.60 

        

ลูกหนีอ่ื้นกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน        

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

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั -  -  139,100.00  139,100.00 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั -  -  3,582,056.09  3,485,760.27 

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  224,700.00  224,700.00 

รวมลูกหนีอ่ื้นกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน -  -  4,072,134.18  3,975,838.36 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (3,708,334.18)  (3,612,038.36) 

รวมลูกหนีอ่ื้นกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - สุทธิ -  -  363,800.00  363,800.00 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  -  -  18,468,574.93  4,904,086.60 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - สุทธิ        

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั        

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด -  -  5,000,000.00  5,000,000.00 

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

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด -  -  -  - 

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั        

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด -  -  3,000,000.00  3,000,000.00 

หกั จดัประเภทเป็นเงินให้กูร้ะยะยาว 

       แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามมาตรฐาน 

       รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก                 -  -     (3,000,000.00)  - 

ยอดคงเหลือหลงัจดัประเภท -  -                     -  3,000,000.00 

บวก ให้กูย้ืมเพ่ิมระหว่างงวด -  -   6,000,000.00                     - 

หกั รับชาํระเงินใหกู้ย้ืมในระหว่างงวด -  -  (4,000,000.00)  - 

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด -  -  2,000,000.00  3,000,000.00 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - สุทธิ                 -                  -  2,000,000.00  3,000,000.00 

        

4.3.1 เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั เป็นเงินกูยื้มในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน กาํหนดจ่ายชาํระคืนเม่ือทวง

ถาม คิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.70 ต่อปี สําหรับเงินให้กูยื้มจาํนวน 3 ลา้นบาท เป็นเงินให้กูยื้มตั้งแต่ปี

ก่อนๆ โดยบริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะไม่เรียกชาํระคืนภายใน 1 ปี จึงพิจารณาจดัประเภทเป็นเงินให้กูยื้มระยะยาว

แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

4.3.2 เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั เป็นเงินกูยื้มในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน กาํหนดจ่ายชาํระ

คืนเม่ือทวงถาม คิดอตัราดอกเบ้ียในอตัรา MLR ของธนาคารกสิกรไทย บวกเพ่ิมร้อยละ 3 ต่อปี (ร้อยละ 10.13 - 

10.25)  

บริษทั พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั ไดผ้ิดนัดชาํระค่าดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 บริษทัฯ ไดต้ั้ง    

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน เงินตน้จาํนวน 5 ลา้นบาท และ

ดอกเบ้ียรับส่วนท่ีรับรู้ไวเ้ป็นดอกเบ้ียค้างรับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 

จาํนวนเงิน 0.25 ลา้นบาท และบริษทัฯ ไดห้ยดุรับรู้รายไดค้่าดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืนกิจการที่เก่ียวข้องกัน        

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เก่ียวข้องกัน        

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั -  -  45,844.58  224.70 

รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เก่ียวข้องกัน -  -  45,844.58  224.70 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืนกิจการที่เก่ียวข้องกัน -  -  45,844.58  224.70 

4.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสําคญัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,478,292.71  6,450,116.23  6,464,681.22  5,429,897.97 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 202,551.54  239,370.00  176,062.54  214,562.00 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 7,680,844.25  6,689,486.23  6,640,743.76  5,644,459.97 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสําคญัสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,978,502.09  19,046,617.69  20,891,839.77  16,087,695.91 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 823,556.54  3,036,577.00  715,311.54  2,687,806.00 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 24,802,058.63  22,083,194.69  21,607,151.31  18,775,501.91 

4.5 ภาระการคํ้าประกนัให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 บริษทัฯ มีภาระการคํ้าประกนัสินเช่ือให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

- หนงัสือคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสาํหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั วงเงิน 10 ลา้นบาท 

และมีการใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 3.33 ลา้นบาท  

- วงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสาํหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั วงเงิน 10 ลา้น

บาท และยงัไม่มีการใชว้งเงินดงักล่าว 

- หนังสือคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสําหรับบริษทัย่อยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั โดยเป็นการใช้

วงเงินสินเช่ือร่วมกนัภายใตว้งเงิน 10 ลา้นบาท และมีการใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 0.05 ลา้นบาท  
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- เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสําหรับบริษทัย่อยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั 

โดยเป็นการใช้วงเงินสินเช่ือร่วมกันภายใต้วงเงิน 10 ล้านบาท และมีการใช้วงเงินดังกล่าวไปแล้วทั้งส้ิน 1.99      

ลา้นบาท 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เงินสดในมือ 356,867.50  309,810.08  131,428.03  91,748.74 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 32,984,674.70  26,590,677.49  24,723,884.58  25,534,730.00 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 30,519,491.33  57,521,885.80  29,606,767.67  49,820,462.48 

เช็ครับท่ียงัไม่ไดน้าํฝาก 1,854,964.08  1,332,692.07  1,661,454.08  1,232,542.45 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 65,715,997.61  85,755,065.44  56,123,534.36  76,679,483.67 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ

6.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีก้ารค้า        

ลูกหน้ีการคา้กิจการอื่น 175,527,217.46  141,780,540.09  112,456,142.60  124,375,855.94 

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                   -  -  21,515,043.43  7,852,887.62 

รวมลูกหนีก้ารค้า 175,527,217.46  141,780,540.09  133,971,186.03  132,228,743.56 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (5,491,925.76)  (5,224,764.70)  (4,952,456.35)  (4,582,875.81) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 170,035,291.70  136,555,775.39  129,018,729.68  127,645,867.75 

        

ลูกหนีอ่ื้น        

   ลูกหน้ีอื่นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                   -  -  4,072,134.18  3,975,838.36 

   ลูกหน้ีอื่น  3,961,267.61  3,928,321.13  3,003,009.06  3,090,243.50 

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้กิจการอื่น 1,163,287.44  419,467.91  1,149,302.44  419,467.91 

   ลูกหน้ีค่าปรับส่งงานล่าชา้ 59,801,218.18  59,801,218.18  59,247,937.68  59,247,937.68 

   ลูกหน้ีค่าวสัดุก่อสร้าง 55,622,247.92  55,622,247.92  55,622,247.92  55,622,247.92 

   เงินทดรองจ่าย 13,679,887.85  13,764,128.75  13,666,887.85  13,760,128.75 

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,360,251.05  2,708,839.17  2,311,272.28  2,582,516.95 



  

 28 

   

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

   ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกเก็บ 915,717.08  333,335.17  817,674.36  293,819.46 

   ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 13,618.56  471,508.46  -  - 

   ภาษีอากรขาเขา้รอเรียกคืน 1,741,958.42  847,061.58  1,741,958.42  847,061.58 

   ลูกหน้ีกรมสรรพากร 545,790.77  279,689.83                         -  - 

   สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 1,422,432.08  3,687,786.08  1,422,432.08  3,687,786.08 

   อื่น ๆ 817,738.05  492,378.14  350,167.76  106,754.33 

รวมลูกหนีอ่ื้น 142,045,415.01  142,355,982.32  143,405,024.03  143,633,802.52 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (132,716,281.77)  (132,731,220.65)  (135,297,156.50)  (135,282,275.16) 

ลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 9,329,133.24  9,624,761.67  8,107,867.53  8,351,527.36 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 179,364,424.94  146,180,537.06  137,126,597.21  135,997,395.11 

6.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัฯ มียอดลูกหน้ีการคา้ โดยแยกตามจาํนวน

วนัท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 104,537,439.21  90,228,683.35  79,432,674.33  83,224,868.48 

เกินกาํหนดชาํระ        

1- 60 วนั 48,479,898.91  42,305,132.40  30,072,196.84  37,306,838.49 

61-120 วนั 16,318,658.28  3,209,534.20  1,176,137.58  2,145,001.74 

121-180 วนั 575,055.60  603,839.25  291,767.60  220,286.25 

เกิน 180 วนัขึ้นไป 5,616,165.46  5,433,350.89  1,483,366.25  1,478,860.98 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน 175,527,217.46  141,780,540.09  112,456,142.60  124,375,855.94 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (5,491,925.76)  (5,224,764.70)  (1,542,187.85)  (1,270,274.79) 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน - สุทธิ 170,035,291.70  136,555,775.39  110,913,954.75  123,105,581.15 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -  -  7,203,922.66  1,963,376.17 

เกินกาํหนดชาํระ        

1- 60 วนั -  -  10,900,852.27  2,562,923.39 

61-120 วนั -  -  -  13,987.04 

เกิน 180 วนัขึ้นไป -  -  3,410,268.50  3,312,601.02 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  -   -  21,515,043.43  7,852,887.62 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  (3,410,268.50)  (3,312,601.02) 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกัน – สุทธิ -  -  18,104,774.93  4,540,286.60 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 170,035,291.70  136,555,775.39  129,018,729.68  127,645,867.75 

7. สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

สินคา้สาํเร็จรูป 197,918,633.74  169,213,522.38  187,291,312.75  161,150,923.42 

สินคา้ระหว่างทาง 9,152,716.15  13,842,735.32  8,729,373.23  13,304,490.73 

งานระหว่างทาํ 2,140,723.54  324,305.67  83,797.20  81,395.86 

รวมสินค้าคงเหลือ 209,212,073.43  183,380,563.37  196,104,483.18  174,536,810.01 

หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่า (33,042,597.88)  (29,602,151.30)  (31,036,639.69)  (28,168,743.80) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ 176,169,475.55  153,778,412.07  165,067,843.49  146,368,066.21 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บาท 

        งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 29,602,151.30  28,168,743.80 

ตั้งเพ่ิมระหว่างงวด 6,928,712.43  6,151,393.96 

โอนกลบั (3,524,216.16)  (3,283,498.07) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 35,950.31  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 33,042,597.88  31,036,639.69 
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8. เงินฝากธนาคารติดภาระคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทัฯ ไดน้าํเงินฝากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 

30 ลา้นบาท ไปเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะส้ัน (หมายเหตุ 26)  

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธ ิ

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

   หน่วย: บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สัดส่วนการลงทุน 

ร้อยละ 2563 

 

2562 

บริษัท 2563 2562 จํานวนเงิน ค่าเผ่ือการด้อยค่า สุทธิ จํานวนเงิน ค่าเผ่ือการด้อยค่า สุทธิ 

         

บริษทั พีดี เจเนซิส                     

เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 76.67 76.67 11,500,000.00 (11,500,000.00) - 11,500,000.00 (11,500,000.00) - 

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

บริษทั ผลธญัญะ                 

(แคมโบเดีย) จาํกดั 100.00 100.00 

     

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

     

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

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั 99.99 99.99 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. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธ ิ

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

    หน่วย: บาท 

    สัดส่วนการ

ลงทุนร้อยละ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2563  2562 

บริษทั เอน็ แอนด ์พี โฮลด้ิง จาํกดั      

ราคาทุน 2  1,000,000.00  1,000,000.00 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน         (1,000,000.00)        (1,000,000.00) 

สุทธิ                      -                     - 

11. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน 

เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่พนกังาน เป็นเงินให้กูยื้มในรูปสัญญาเงินกูเ้พ่ือเป็นสวสัดิการของพนกังาน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ

10 ต่อปี 
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12. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

สรุปไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บาท 

       

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 5,789,570.69 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด   (357,275.44) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 5,432,295.25 

บริษทัฯ ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนและสิทธิการเช่าทั้งหมด 4 แห่งดงัน้ี 

  หน่วย: ล้านบาท     

  ราคาตามบัญชี  
ราคา

ประเมิน 

 

ผู้ประเมินอิสระ 

 
วันที่รายงานการ

ประเมินทรัพย์สิน แห่งที ่  

อสังหาริมทรัพย์ 

เพ่ือการลงทุน 
 

สินทรัพย์สิทธิ 

การใช้อาคาร  รวม 
  

 

1  2.32 
 

- 
 

2.32 
 

5.00 
 

บริษทั โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ต้ี  

แวลูเอชัน่ จาํกดั  

13 กุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2561 

2  1.84 
 

- 
 

1.84 
 

7.90 
 

บริษทั โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ต้ี  

แวลูเอชัน่ จาํกดั  

3 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 

3  1.22 
 

- 
 

1.22 
 

6.92 
 

บริษทั โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ต้ี  

แวลูเอชัน่ จาํกดั  

8 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 

4  0.05 
 

1.08 
 

1.13 
 

3.94 
 

บริษทั โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ต้ี  

แวลูเอชัน่ จาํกดั  

28 ตุลาคม  

พ.ศ. 2557 

  
5.43 

 
1.08 

 
6.51 

      

ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแห่งท่ี 4 จาํนวนเงิน 3.94 ลา้นบาท ไดมี้การพิจารณารวมสินทรัพสิ์ทธิการใช้

อาคาร ซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 1.08 ลา้นบาท 

ราคาประเมินดงักล่าวขา้งตน้ไดพิ้จารณาจากวีธีเปรียบเทียบราคาตลาดสาํหรับอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแห่งท่ี 1 ถึง แห่งท่ี 

3 และวิธีรายไดส้าํหรับอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแห่งท่ี 4 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นระดบัท่ี 2 จากเกณฑข์อ้มูล

ท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ไดบ้นัทึกรวมอยู่ในกาํไรขาดทุนของงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 0.36 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองงวด 

บริษทัฯ ไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี         

31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จาํนวน 5.38 ลา้นบาท และ 5.70 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะส้ัน 

และวงเงินกูยื้มระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 2 แห่ง (หมายเหตุ 18 และ 26) 
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13. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธ ิ

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 สรุปได้

ดงัน้ี 

      หน่วย: บาท 

      งบการเงินรวม 

  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – ก่อนปรับปรุง     98,753,299.86  98,218,199.91 

โอนออกไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐานการ 

    รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก   (496,525.44)  (496,525.44) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – หลังปรับปรุง   98,256,774.42  97,721,674.47 

ซ้ือเพ่ิมขึ้นระหว่างงวด - ราคาทนุ     4,509,772.74  4,414,668.30 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด   (6,164,056.46)  (5,993,656.74) 

ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (202,911.81)  (187,096.60) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   1.51  - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563     96,399,580.40  95,955,589.43 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ไดบ้นัทึกรวมอยู่ในกาํไรขาดทุนของ    

งบการเงินรวมจาํนวนเงิน 6.16 ลา้นบาท และ 9.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั และรวมอยูใ่นกาํไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ

จาํนวนเงิน 5.99 ลา้นบาท และ 6.36 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษัทฯ ได้นํา ท่ี ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนหน่ึง ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี  30 กันยายน  พ.ศ. 2563 และ                                

วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จาํนวน 77.28 ลา้นบาท และ 79.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ

ระยะส้ัน และวงเงินกูยื้มระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (หมายเหตุ 18 และ 26) 

14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธ ิ

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 สรุปได้

ดงัน้ี 

      หน่วย: บาท 

      

งบการเงินรวมและ            

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – ก่อนปรับปรุง                                      - 

รับโอนมาจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการเช่าจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก                   2,207,683.46 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 – หลังปรับปรุง                   2,207,683.46 

ซ้ือเพ่ิมขึ้นระหว่างงวด - ราคาทนุ   1,757,009.36 

ค่าตดัจาํหน่าย   (379,615.84) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563     3,585,076.98 
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ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นกาํไรขาดทนุของ    

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 0.38 ลา้นบาท และ 0.17 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

15. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 41,807,403.26  41,839,034.13  40,050,498.72  40,132,515.84 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี             -              -              -              - 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

มีดงัน้ี  

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม 

 

ณ วันท่ี 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

 

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบับท่ี 9 

 

กําไร (ขาดทุน) 

 

กําไร 

(ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วันท่ี 

30 กันยายน 

พ.ศ. 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 26,821,804.07                     - 873.48           - 26,822,677.55 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ 5,775,799.49                     - 686,213.65          - 6,462,013.14 

ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั 

    ท่ีมีไวเ้พ่ือให้เช่า 445,960.66                     - (445,960.66) -                     - 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน       

    สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 7,503,506.80                     - 805,825.00 (899,009.40) 7,410,322.40 

ประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากค่าปรับ 118,758.24                     - (2,652.84) - 116,105.40 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัผลงาน 120,431.69                     - 58,079.11 - 178,510.80 

ประมาณการหน้ีสินจากผลขาดทุนท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น 185,377.08                     - (5,377.08) - 180,000.00 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 867,396.10                     - (287,635.42) - 579,760.68 

หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์                     - 120,036.00 (19,328.46) - 100,707.54 

สินทรัพยส์ัญญาอนุพนัธ์                     -                     - (42,694.25) - (42,694.25) 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 41,839,034.13 120,036.00 747,342.53 (899,009.40) 41,807,403.26 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วันท่ี 

1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

 

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบับท่ี 9 

 

กําไร 

(ขาดทุน) 

 

กําไร 

(ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วันท่ี 

30 กันยายน 

พ.ศ. 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 26,588,102.31                    - (11,471.24)              - 26,576,631.07 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ 5,633,748.76                    - 573,579.18                  - 6,207,327.94 

ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั 

    ท่ีมีไวเ้พ่ือให้เช่า 445,960.66                    - (445,960.66)                  -                    - 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน       

    สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 7,053,814.40                    - 751,703.40 (967,879.40) 6,837,638.40 

ประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากค่าปรับ 118,758.24                    - (2,652.84)                 - 116,105.40 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัผลงาน 106,754.39                    - (31,971.76)                  - 74,782.63 

ประมาณการหน้ีสินจากผลขาดทุนท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น 185,377.08                    - (5,377.08)                 - 180,000.00 

หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์                    - 120,036.00 (19,328.47)                 - 100,707.53 

สินทรัพยส์ัญญาอนุพนัธ์                    -                    - (42,694.25)                 - (42,694.25) 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 40,132,515.84 120,036.00 765,826.28 (967,879.40) 40,050,498.72 

16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

    หน่วย: บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2563  2562   2563  2562 

   ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 20,000,000.00  20,000,000.00  20,000,000.00  20,000,000.00 

   ทรัสตรี์ซีท 47,649,638.35  42,023,469.32  45,657,979.79  42,023,469.32 

   รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 67,649,638.35  62,023,469.32  65,657,979.79  62,023,469.32 

อตัราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562             

มีดงัต่อไปน้ี 
 อัตราดอกเบีย้ต่อปี 

 2563  2562 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  อตัราตามท่ีธนาคารกาํหนด 

(ร้อยละ 2.70) 

 อตัราตามท่ีธนาคารกาํหนด 

(ร้อยละ 3.35) 

ทรัสตรี์ซีท  อตัราตามท่ีธนาคารกาํหนด 

  (ร้อยละ 2.70) 
 

อตัราตามท่ีธนาคารกาํหนด 

 (ร้อยละ 2.70 และ 2.90) 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

    หน่วย: บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2563  2562   2563  2562 

เจ้าหนีก้ารค้า        

   เจา้หน้ีการคา้กิจการอื่น        

-  ในประเทศ 54,020,299.57  40,245,405.89  32,081,713.46  35,290,080.78 

-  ต่างประเทศ 60,902,363.06  61,954,895.33  57,859,811.42  58,823,955.00 

   เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -    -  45,844.58  224.70 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 114,922,662.63  102,200,301.22  89,987,369.46  94,114,260.48 

        

เจ้าหนีอ่ื้น        

เจา้หน้ีค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าชา้ 3,067,061.44  2,928,333.70  3,067,061.44  2,928,333.70 

ภาษีขายรอเรียกเก็บ 835,167.82  1,579,420.55  833,926.83  1,578,238.51 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 6,214,461.58  2,566,263.55  5,526,636.10  2,161,936.27 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 2,939,204.69  2,207,453.17  2,204,071.59  2,042,543.53 

โบนสัคา้งจ่าย 13,217,828.25  10,498,205.40  12,421,500.00  9,831,290.40 

ค่าตอบแทนและบาํเหน็จกรรมการ 3,210,000.00  2,432,000.00  2,808,750.00  2,128,000.00 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 4,282,632.68  838,871.63  2,758,132.68  755,511.63 

ค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้คา้งจ่าย 577,123.35  862,209.04  577,123.35  862,209.04 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 4,975,319.06  4,871,009.06  4,558,319.06  4,454,009.06 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,230,228.63  4,012,037.39  1,854,554.12  2,687,072.47 

อื่น ๆ 1,434,571.47  861,873.03  1,093,003.64  684,555.24 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น 43,983,598.97  33,657,676.52  37,703,078.81  30,113,699.85 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 158,906,261.60  135,857,977.74  127,690,448.27  124,227,960.33 

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

      หน่วย: บาท 

      งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2563  2562 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม   22,035,000.00  29,175,000.00 

จ่ายชาํระคืนในระหว่างงวด   (5,355,000.00)  (7,140,000.00) 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (7,140,000.00)  (7,140,000.00) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน – สุทธิ   9,540,000.00  14,895,000.00 
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เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษทัฯ ได้ทาํสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 50 ล้านบาท             

เพ่ือรองรับ Core-Trading Asset ไดแ้ก่สินคา้คงเหลือของบริษทัฯ โดยกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามสัญญาเงินกูเ้ป็นรายเดือน

ภายใน 84 งวด ซ่ึงงวดท่ี 1-83 ชาํระงวดละ 595,000 บาท และงวดท่ี 84 ชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ในอตัราดอกเบ้ีย THBFIX 

บวกดว้ยร้อยละ 1.85 ต่อปี ในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ีย THBFIX ดงักล่าวมีอตัราตํ่ากว่าอตัราร้อยละ 0 ต่อปี บริษทัฯ ตอ้งชาํระ

ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.85 ต่อปี นอกจากน้ีบริษทัฯ มีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีทาํกับธนาคารผูใ้ห้กู้จากเดิม 

THBFIX บวกดว้ยร้อยละ 1.85 ต่อปี เป็นอตัราคงท่ีต่อปี (ร้อยละ 4.7) โดยเร่ิมชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียงวดแรกเดือนกุมภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2559  

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญากูเ้งินเพ่ือรองรับ Core-Trading Asset ดงักล่าว บริษทัฯ มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี

สาํคญับางประการ เช่น  

- การดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 2 เท่า ทั้งน้ีตอ้งไม่ตํ่า    

กว่าศูนย ์

- การดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (DSCR) ไม่นอ้ยกว่า 2 เท่า 

บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบางส่วนของบริษทัฯ ท่ีบนัทึกในบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ และบญัชี

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าว (หมายเหตุ 12 และ 13) 

19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

    หน่วย: บาท 

    งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า    

- ภายใน 1 ปี 639,011.72  241,775.92 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,516,716.00  40,296.00 

หกั ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (159,186.05)  (7,082.30) 

มูลค่าปัจจุบันของหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 1,996,541.67  274,989.62 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (562,432.67)  (234,898.94) 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า – สุทธ ิ 1,434,109.00  40,090.68 
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20. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนสําหรับ 

   ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันท่ี 1 มกราคม 37,517,534.00   22,359,699.00 

 

35,269,072.00  20,819,163.00 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนัและดอกเบ้ีย 2,154,789.00  2,677,893.00  1,981,662.00  2,516,422.00 

ตน้ทุนบริการในอดีต 1,874,336.00  7,740,488.00  1,776,855.00  7,260,217.00 

ผลกาํไรจากการประมาณการ        

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,495,047.00)  -  (4,839,397.00)  - 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนสําหรับ 

   ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 37,051,612.00  32,778,080.00 

 

34,188,192.00  30,595,802.00 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน  พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ได้แสดง                       

ในงบกาํไรขาดทุน ดงัน้ี: 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 1,463,619.00  3,781,467.00  1,301,256.00  3,483,331.00 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 2,565,506.00  6,636,914.00  2,457,261.00  6,293,308.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 4,029,125.00  10,418,381.00  3,758,517.00  9,776,639.00 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบาล และสะทอ้นประมาณการของ

จงัหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณการ

จากตารางมรณะ 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสําคญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 (แสดงดว้ยค่าเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั) มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

อตัราคิดลด 1.61% - 1.81%  1.71% - 3.04%  1.61%  1.71% 

เงินเดือนรายเดือนในอนาคตท่ีเพ่ิมข้ึน 5.00%  5.00%  5.00%  5.00% 

อตัรามรณะ 100% ของตาราง

มรณะปี 2560  

100% ของตาราง

มรณะปี 2560 

 100% ของตาราง

มรณะปี 2560  

100% ของตาราง

มรณะปี 2560 
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21. สํารองตามกฎหมาย 

21.1 การโอนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัเพ่ือลดผลขาดทุนสะสม 

ตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ไดมี้มติอนุมติัให้โอนสํารองตามกฎหมาย

จาํนวน 16,200,000 บาท  และนําส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญับางส่วนจาํนวน 73,059,171.15 บาท ไปล้างขาดทุนสะสม

จํานวน 89,259,171.15 บาท ทาํให้ ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญมียอดคงเหลือจาํนวน 

64,784,767.88 บาท 

21.2 การจัดสรรสํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นสํารองตาม

กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวน

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ทุนสาํรองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไปจ่ายปันผลได ้

22. เงินปันผลจ่าย 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 7/2563 เมื่อวนัที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ไดม้ีมติให้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจาํนวน

เงิน 30.38 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2563 

ตามท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจําปี พ.ศ. 2563 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 20.25 ลา้นบาท 

ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 7/2562 เมื่อวนัที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ไดม้ีมติให้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลจากผลการดํา เนินงานงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถ ุนายน พ.ศ.  2562 ในอตัราหุ ้นละ 0.05 บาท                     

เป็นจาํนวนเงิน 10.13 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2562 

23. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน        

สาํหรับงวดปัจจบุนั (14,859,368.11)  (9,534,377.27)  (12,664,451.95)  (9,140,517.31) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 747,342.53  1,747,625.64  765,826.28  2,012,681.47 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้สําหรับงวด (14,112,025.58)  (7,786,751.63)  (11,898,625.67)  (7,127,835.84) 
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24. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดจ้่ายเงินสมทบกองทุนสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 เป็น

จาํนวนเงิน 2.37 ลา้นบาท และ 2.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

25. ส่วนงานดําเนินงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจใน 3 ส่วนดาํเนินงานหลกั คือ (1) ธุรกิจซ้ือมาขายไปอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภยัและอุปกรณ์นิรภยั   

(2) ธุรกิจเก่ียวกับระบบบาํบดันํ้ า และ (3) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัใน

ประเทศไทย  

ผลการดาํเนินงานไดรั้บการสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานซ่ึงก็คือประธานเจา้หน้าท่ี

บริหาร เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ และบริษทัย่อย

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑผ์ลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงเป็น

เกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 

ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน      

พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัฯ 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พันบาท 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 
ธุรกิจซ้ือมาขายไป

อุปกรณ์เพื่อความ

ปลอดภัยและอุปกรณ์

นิรภัย 

ธุรกิจเกี่ยวกับระบบบําบัด

น้ํา 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้าน 

ตัดรายการระหว่าง 

ส่วนงาน งบการเงินรวม  

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 244,539 216,649 26,328 10,931                 -                 -                 -                  - 270,867 227,580 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ (191,594) (152,094) (18,582) (15,015) (55) (11) 180 180 (210,051) (166,940) 

กําไร(ขาดทุน)ข้ันต้นตามส่วนงาน 52,945 64,555 7,746 (4,084) (55)  (11) 180 180 60,816 60,640 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์                 - 1,743                     - 1,743 

รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:          

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ        (1,323) 1,763 

รายไดอ้ื่น         126 337 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย         (21,366) (22,195) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (23,374) (25,436) 

ตน้ทุนทางการเงิน        (677) (1,224) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (2,086) (3,504) 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด  7,746 (2,341)     12,116       12,124 
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 หน่วย: พันบาท 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 
ธุรกิจซ้ือมาขายไป

อุปกรณ์เพื่อความ

ปลอดภัยและอุปกรณ์

นิรภัย 

ธุรกิจเกี่ยวกับระบบบําบัด

น้ํา 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้าน 

ตัดรายการระหว่าง 

ส่วนงาน งบการเงินรวม  

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 750,194 665,305 39,345 23,931 150 105           -                  - 789,689 689,341 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ (555,593) (484,953) (22,359) (25,504) (213) (1,379) 540 540 (577,625) (511,296) 

กําไร(ขาดทุน)ข้ันต้นตามส่วนงาน 194,601 180,352 16,986 (1,573) (63) (1,274) 540 540 212,064 178,045 

ค่าปรับงานล่าชา้    - (581)   - (581) 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์                    - 1,743     - 1,743 

รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:          

กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ        237 5,613 

รายไดอ้ื่น         4,553 2,435 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย         (66,740) (69,035) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (73,350) (80,020) 

ตน้ทุนทางการเงิน        (1,807) (4,043) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (14,112) (7,787) 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด  16,986 170 (63) (1,855)   60,845 26,370 

ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดสินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี              

30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

      หน่วย: พนับาท 

      งบการเงินรวม 

  2563  2562 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - สุทธิ   5,432  5,790 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ   96,400  98,753 

สินทรัพยส่์วนกลาง   500,653  462,604 

รวมสินทรัพย์   602,485  567,147 
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ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ นาํเสนอรายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์น

ต่างประเทศเป็นจาํนวนเงินไม่เป็นสาระสาํคญั 

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัฯ สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                

30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

 รายได้ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 2563  2562  2563  2562 

ไทย 264,257  226,279  775,985  685,641 

ประเทศอ่ืนๆ 6,610  1,301  13,704  3,700 

รวม 270,867  227,580  789,689  689,341 

ลูกค้ารายใหญ่ 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ 

26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ภายหน้า 

ภาระผูกพนัและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นกบัสถาบนัการเงิน ดงัน้ี   
หน่วย: ล้านบาท 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
วงเงิน เบิกใช้ ยังไม่ได้ใช้ วงเงิน เบิกใช้ ยังไม่ได้ใช้ 

1) แอลซีและทีอาร์ 183.00 49.72 133.28 183.00   47.73 135.27   

2) ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 175.00 20.00 155.00 165.00  20.00  145.00   

3) หนงัสือคํ้าประกนั 70.70 6.64 64.06 60.70   3.26 57.44 

4) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 56.50          - 56.50 56.50           - 56.50  

5) ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือ

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 220.00 

 

10.13 209.87 

           

220.00 

 

10.13 209.87 

6) ภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐวงเงิน 1.15 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐโดย ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ยงัไม่มีการใชว้งเงินดงักล่าว 

บริษทัฯ ได้นํา เ งินฝากธนาคารของบริษัทฯ  และที ่ด ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของบริษทัฯ ท่ีบันทึกในบัญชี

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ และบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 8, 12 และ 13) ค ํ้าประกนัภาระ

ผูกพนัของธนาคารดงักล่าว  

บริษทัย่อยคํ้าประกนัวงเงินแอลซีและทีอาร์ของบริษทัใหญ่ภายในวงเงิน 10 ลา้นบาท 
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หนังสือค้ําประกัน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงินดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

หนังสือคํา้ประกัน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เพ่ือคํ้าประกนัสัญญาก่อสร้าง  3,062,576.00  3,062,576.00 

เพ่ือคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา  3,379,977.20                          - 
เพ่ือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ  200,000.00  200,000.00 

รวม  6,642,553.20  3,262,576.00 

     

หนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ภายหน้า 

คดีความฟ้องร้อง 

บริษัท พดีี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 

เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เจา้หน้ีการคา้ไดย่ื้นฟ้องบริษทัยอ่ยต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง 

หมายเลขดาํท่ีกค. 223/2558 ว่าดว้ยความผิดอนัเกิดจากผิดสัญญาซ้ือขาย ซ่ึงบริษทัย่อยไดท้าํการย่ืนคาํให้การต่อสู้คดี และศาล

ไดท้าํการไกล่เกล่ียหลายคร้ัง  

และล่าสุดเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ศาลไดพิ้พากษาว่าบริษทัย่อยไดซ้ื้อสินคา้ดงักล่าวจริงทั้งหมด 2 รายการ แต่มี 1 

รายการท่ีขาดอายุความแลว้ บริษทัยอ่ยจึงตอ้งรับผิดในส่วนของค่าสินคา้อีก 1 รายการท่ียงัไม่ขาดอายุความ โดยให้บริษทัยอ่ย

ชาํระเงินจาํนวน 9,806.14 ดอลล่าร์สหรัฐ พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2555 แก่

เจา้หน้ีการคา้ ซ่ึงโจทก์ไม่เห็นดว้ยกบัคาํพิพากษาของศาลและประสงคจ์ะอุทธรณ์โดยไดย่ื้นคาํร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์

คร้ังท่ี 3 และศาลไดอ้นุญาตให้โจทกข์ยายระยะเวลาย่ืนอุทธรณ์เป็นคร้ังสุดทา้ย โดยให้โจทกย่ื์นอุทธรณ์ต่อศาลภายในวนัท่ี 22 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ซ่ึงโจทกไ์ม่ไดย่ื้นอุทธรณ์หรือย่ืนคาํร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ภายในเวลาท่ีศาลกาํหนด ส่งผลให้คดี

ถึงท่ีสุด โดยโจทกส์ามารถใชสิ้ทธิบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นของจาํเลยตามคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ภายใน 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี

ศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษา  

ทั้ง น้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาผลกระทบจากคดีความดงักล่าวแลว้เห็นว่าจะไม่มีผลเสียหายอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ เน่ืองจากไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กูยื้ม รวมถึงไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ

เงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 
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27. ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ี

สาํคญัท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 หน่วย: พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน 

สกุลเงิน 

30 กันยายน

พ.ศ. 2563 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

30 กันยายน

พ.ศ. 2563 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

30 กันยายน

พ.ศ. 2563 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

30 กันยายน

พ.ศ. 2563 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

ยโูร 18.21  16.52  827.33  553.96  18.21  16.52  827.33 553.96 

ดอลล่าร์สหรัฐ 899.47  13,149.30  51,014.19 44,187.73 899.47 16,423.20 48,565.31 43,507.41 

ดอลล่าร์สิงคโปร์ 12.14 - 8,027.82 14,209.20 12.14 - 8,027.82 14,209.20 

ปอนดส์เตอร์ลิง - - 284.91 294.03 - - 284.91  294.03  

เยน - - 153.83 259.37 - - 153.83  259.37  

หยวนจีน 0.11 0.10 - - 0.11 0.10 - - 

ริงกิตมาเลเซีย - - 0.61 - - - 0.61 - 

 

 หน่วย: บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ 

 อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ วันท่ี  

สกุลเงิน 30 กันยายน พ.ศ. 2563 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ยโูร 37.1548  33.7311 

ดอลล่าร์สหรัฐ 31.6579  30.1540  

ดอลล่าร์สิงคโปร์ 23.1451  22.3245  

ปอนดส์เตอร์ลิง 40.6890  39.5217  

เยน 0.2999  0.2759 

หยวนจีน 4.6522 4.3147 

ริงกิตมาเลเซีย 7.6183 7.3222 

กลุ่มบริษัทฯ ใช้ตราสารอนุพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ พิจารณาว่าเหมาะสมเป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปล่ียน รายละเอียดของตราสารอนุพนัธ์เพ่ือบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

 จํานวนเงิน อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา ครบกําหนดสัญญา 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      

ดอลลา่ร์สหรัฐต่อบาท 0.33 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 31.005 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

บริษทัฯ มีเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินโดยมีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด (อตัราดอกเบ้ีย MOR และ MLR) 

และอตัราคงท่ี ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไป  

กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนชัว่คราวและเงินให้กูยื้ม

ระยะส้ันท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายในหน่ึง

ปี ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัฯ จึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

บริษทัฯ มีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) คงเหลือ ดงัน้ี 

วันที่มีผลบังคับ

ตามสัญญา 

วันที่ครบ

กําหนดของ

สัญญา 

มูลค่าตามสัญญา 

มูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองมือ

ป้องกันความเส่ียง 

อัตราดอกเบีย้

ตามสัญญาเงินกู้ 

อัตราดอกเบีย้

ตามสัญญา

แลกเปล่ียน

อัตราดอกเบีย้ (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

30 กันยายน 

พ.ศ. 2563 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 

30 กันยายน

พ.ศ. 2563 

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

มกราคม      

พ.ศ. 2559 

มกราคม       

พ.ศ. 2565 16.68 22.04 0.50 0.60 THBFIX+1.85 4.7 

28. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ ใชวิ้ธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายใน

ตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะใชวิ้ธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว

แทน 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์

หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม กาํหนด

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางรายการท่ีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมไวแ้ยกแสดงระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 
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 หน่วย: ล้านบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 0.50 - 0.50 
  

 หน่วย: ล้านบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 0.60 - 0.60 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจาํลองตามทฤษฎีในการ

ประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัรา

แลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้  

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

29. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที่สําคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและ

การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.91: 1 (ณ วนัท่ี        

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562: 0.88: 1) และบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.84: 1 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562: 0.86: 1) 

30. การอนุมตัิงบการเงินระหว่างกาล 

คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดอ้นุมติังบการเงินระหว่างกาลน้ีเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
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	งบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งการจัดทำงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษ...
	งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ดัง...
	ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากปร...
	ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาลจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรั...
	การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิ...
	เกณฑ์การจัดทำงบการเงินระหว่างกาลรวม
	งบการเงินระหว่างกาลรวม ประกอบด้วยงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า“กลุ่มบริษัทฯ”) และได้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ในระหว่างงวดปัจจุบัน
	มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
	ในระหว่างงวด บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2...
	งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ยกเว้นการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติ ดังนี้
	มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Busines...
	การบัญชีสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากภาระผูกพันวงเงินส...
	กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญาและวัดมูลค่าต่อมาในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดใ...
	3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่าร...
	3.3 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
	ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บัญชีนี้ประกอบด้วย
	ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน
	หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหน้า
	คดีความฟ้องร้อง
	บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
	เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เจ้าหนี้การค้าได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง หมายเลขดำที่กค. 223/2558 ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากผิดสัญญาซื้อขาย ซึ่งบริษัทย่อยได้ทำการยื่นคำให้การต่อสู้คดี และศาลได้ทำการไกล่เกลี่ยห...
	และล่าสุดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ศาลได้พิพากษาว่าบริษัทย่อยได้ซื้อสินค้าดังกล่าวจริงทั้งหมด 2 รายการ แต่มี 1 รายการที่ขาดอายุความแล้ว บริษัทย่อยจึงต้องรับผิดในส่วนของค่าสินค้าอีก 1 รายการที่ยังไม่ขาดอายุความ โดยให้บริษัทย่อยชำระเงินจำนวน 9,8...
	ทั้งนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาผลกระทบจากคดีความดังกล่าวแล้วเห็นว่าจะไม่มีผลเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม รวมถึงได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวแล้วท...

