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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 บริษทั ผลธัญญะ จาํกัด (มหาชน) “บริษทัฯ” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2504 และ                  

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2551 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2553 

1.2 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) มีสถานท่ีประกอบการ 3 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 

1.3 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 2556 และอยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี 

1.4.2 บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2556 เพ่ือประกอบ

ธุรกิจในการรับประมูลงานและขายสินคา้ให้กบัหน่วยงานราชการเก่ียวกบัสินคา้อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 

โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

1.4.3 บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชยข์องประเทศกัมพูชาเม่ือ        

วนัท่ี 5 กันยายน 2556 ประกอบธุรกิจในการจําหน่ายอุปกรณ์และระบบบาํบัดนํ้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และ

สัมปทานนํ้ าประปาเพ่ือชุมชนในประเทศกมัพูชา โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

ของบริษทัย่อยดงักล่าว ปัจจุบนับริษทัย่อยดงักล่าวไดห้ยุดการดาํเนินธุรกิจและอยู่ระหว่างรอดาํเนินการเลิก

บริษทั 

1.4.4 บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2557 เพ่ือประกอบ

ธุรกิจผลิต ออกแบบ  ก่อสร้าง และจาํหน่ายระบบเคร่ืองจกัรและวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้ าโดยบริษทัฯ 

ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

1.5 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ คือ ตระกูลหวงัธาํรงและจารุตั้งตรง 
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2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  

งบการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง        

การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบ

การเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทาง

การเงินจัดทาํเป็นแบบย่อ บริษัทฯ ได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้กําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ซ่ึงการ

จดัทาํงบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพื่อความสะดวกของ

ผูอ้่านงบการเงินที่ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบ

การเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยเน้นการให้

ขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนัเกี่ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลที่นาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลที่ได้

รายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้

สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินที่เกี่ยวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน 

รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ที่ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่

อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอื่นและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการ

กาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลจะไดร้ับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับ

ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ

เฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อ

ธุรกิจและอุตสาหกรรม สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนิน

ธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงส่งผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาลรวม 

งบการเงินระหว่างกาลรวม ประกอบดว้ยงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า“กลุ่มบริษทัฯ”) 

และไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯ ในระหว่างงวดปัจจุบนั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัฯ ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน              

ฉบับปรับปรุงจาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                                 

1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหา

เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั

ทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน                   

ของกลุ่มบริษทัฯ 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี                    

1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงบางฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับ                  

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ

การปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผอ่น

ปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน                   

ของกลุ่มบริษทัฯ 

3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด                      

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของกลุ่มบริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ืองมาตรการผอ่น

ปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรับรองผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส               

โคโรน่า 2019 ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

- การไม่ต้องนําข้อมูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการวัดมูลค่าของ                            

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ตามวิธีอยา่งง่าย (Simplified Approach)  

เน่ืองดว้ยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระเมินผลกระทบดงักล่าว ซ่ึง

ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ จึงไม่ปรับปรุงมูลค่าลูกหน้ีการคา้ในปี 2564 
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4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

4.1 รายการบัญชีท่ีมีสาระสําคญัระหว่างบริษทัฯ กับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน        

2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ   

 2564  2563  2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทย่อย         

บริษัท ผล พาลาเดียม จํากัด         

ซ้ือสินคา้ -    -  137,126.36  375,351.40 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม  

ร้อยละ 5 - 15 

ขายสินคา้ -    -  5,822,837.00  6,527,180.40 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม

ตามขอ้ตกลง  

รายไดจ้ากการบริหารงาน               -    -  390,000.00  390,000.00  ราคาตามท่ีตกลงในสญัญา 

บริษัท ผล วอเตอร์ จํากัด         

ขายสินคา้                - 

 

  - 

 

47,676.50 

 

1,776,505.00 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม  

ร้อยละ 5 - 15 

รายไดจ้ากการบริหารงาน   -    -  450,000.00  450,000.00  ราคาตามท่ีตกลงในสญัญา 

รายไดค้่าเช่าทรัพยสิ์น -    -   -  180,000.00  ราคาตามท่ีตกลงในสญัญา 

รายไดอ้ื่น -    -   -  28,475.00  ราคาตามท่ีตกลงในสญัญา 

ดอกเบ้ียรับ  -    -  37,600.37  49,446.55  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 ต่อปี 

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกัด         

ซ้ือสินคา้  -    -   -  67,040.45  ราคาทุน 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน          

ขายสินคา้ 86,568.00    -  - -                -  ราคาตามท่ีตกลงระหว่างกนั 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -  9,750.00  -                 -  ราคาตลาด 
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4.2 รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัระหว่างบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และ 2563 ประกอบดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 หน่วย: บาท  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ   

 2564  2563  2564  2563  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทย่อย         

บริษัท ผล พาลาเดียม จํากัด         

ซ้ือสินคา้ -  -  415,098.18  596,954.40  

  

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม  

ร้อยละ 5 - 15 

ขายสินคา้ -  -  24,678,572.70  28,929,695.40 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม

ตามขอ้ตกลง  

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

บริษัท ผล วอเตอร์ จํากัด         

ซ้ือสินคา้ -  -  14,133.44  -  ราคาตามท่ีตกลงระหว่างกนั 

ขายสินคา้ - 

 

- 

 

417,313.81 

 

2,167,331.00 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม  

ร้อยละ 5 - 15 

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

รายไดค้่าเช่าทรัพยสิ์น           -  -  300,000.00   540,000.00  ราคาตามท่ีตกลงในสญัญา 

ขายทรัพยสิ์น -  -  467,289.72  -  ราคาตามท่ีตกลงระหว่างกนั 

รายไดอ้ื่น           -  -  -  171,598.58    ราคาตามท่ีตกลงในสญัญา 

ดอกเบ้ียรับ           -  -  85,501.71  174,736.97  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 ต่อปี 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา           -  -  9,200.00  -  ราคาตามท่ีตกลงระหว่างกนั 

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกัด         

ซ้ือสินคา้           -  -  -  67,040.45  ราคาทุน 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน          

ขายสินคา้ 537,068.00  -  -  -  ราคาตามท่ีตกลงระหว่างกนั 

รายไดจ้ากการบริการ     3,000.00  22,250.00  -               -  ราคาตลาด 
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4.3 ยอดคงเหลือระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืนกิจการที่เก่ียวข้อง

 
       

ลูกหนีก้ารค้ากิจการที่เก่ียวข้องกัน        

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั -  -  19,662,345.68  8,649,912.22 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั -  -  3,652,648.95  3,236,540.03 

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  51,013.86  19,002.13 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน -  -  23,366,008.49  11,905,454.38 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  -  -  (3,652,648.95)  (3,236,540.03) 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน - สุทธิ -  -  19,713,359.54  8,668,914.35 

ลูกหนีอ่ื้นกิจการที่เก่ียวข้องกัน        

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

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั -  -  -  139,100.00 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั -  -  3,726,108.48  3,478,805.18 

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  -  224,700.00 

รวมลูกหนีอ่ื้นกิจการที่เก่ียวข้องกัน -  -  3,852,386.57  3,968,883.27 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น -  -  (3,852,386.57)  (3,605,083.27) 

รวมลูกหนีอ่ื้นกิจการที่เก่ียวข้องกัน - สุทธิ -  -  -  363,800.00 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืนกิจการ                     

ที่เก่ียวข้องกัน  -  -  19,713,359.54  9,032,714.35 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน - สุทธิ        

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั        

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

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

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด -  -  -  - 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั        

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด -  -  2,000,000.00  3,000,000.00 

หกั จดัประเภทเป็นเงินให้กูร้ะยะยาวแก่กิจการ         

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามมาตรฐานการรายงาน        

ทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก                 -  -                    -  

   

(3,000,000.00) 

ยอดคงเหลือหลงัจดัประเภท -  -  2,000,000.00  - 

หกั จดัประเภทเป็นเงินให้กูร้ะยะยาวแก่             

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -   (2,000,000.00)  - 

บวก ใหกู้ย้ืมเพ่ิมระหว่างงวด -  -   6,000,000.00   6,000,000.00 

หกั รับชาํระเงินให้กูย้ืมในระหว่างงวด -  -   (1,000,000.00)  (4,000,000.00) 

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด -  -   5,000,000.00  2,000,000.00 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน - สุทธิ                 -                  -   5,000,000.00  2,000,000.00 

ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัฯ ไดท้บทวนแผนธุรกิจสําหรับเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่ บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั    

ยอดคงเหลือจาํนวน 2 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะไม่เรียกชาํระคืนภายใน 1 ปี จึงพิจารณาจดัประเภท

เป็นเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีเงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั เป็นจาํนวน 5 ลา้นบาท                

ในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน กาํหนดจ่ายชาํระคืนเม่ือทวงถาม คิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.70 ต่อปี   
 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        

เจ้าหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั -  -  113,913.66  27,392.00 

รวมเจ้าหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -  -  113,913.66  27,392.00 
        

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -  -  113,913.66  27,392.00 
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4.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,804,289.18  7,478,292.71  6,885,868.54  6,464,681.22 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 207,925.74  202,551.54  180,685.74  176,062.54 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 8,012,214.92  7,680,844.25  7,066,554.28  6,640,743.76 
 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 24,374,467.89  23,978,502.09  21,429,742.08  20,891,839.77 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 623,777.22  823,556.54  542,057.22  715,311.54 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 24,998,245.11  24,802,058.63  21,971,799.30  21,607,151.31 

4.5 ภาระการคํ้าประกนัให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีภาระการคํ้าประกนัสินเช่ือใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

- หนงัสือคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสาํหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั วงเงิน 10 ลา้นบาท 

และมีการใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 3.14 ลา้นบาท  

- วงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสาํหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั วงเงิน 10 ลา้น

บาท และยงัไม่มีการใชว้งเงินดงักล่าว 

- หนงัสือคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงินสองแห่งสาํหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั โดยเป็นการใชว้งเงิน

สินเช่ือร่วมกนัภายใตว้งเงิน 20 ลา้นบาท และมีการใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 2.05 ลา้นบาท  

- วงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสําหรับบริษทัย่อยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั วงเงิน 10 ลา้น

บาท และยงัไม่มีการใชว้งเงินดงักล่าว 

- เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสําหรับบริษทัย่อยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั 

โดยเป็นการใชว้งเงินสินเช่ือร่วมกนัภายใตว้งเงิน 10 ลา้นบาท และยงัไม่มีการใชว้งเงินดงักล่าว 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

เงินสดในมือ 348,796.63  334,419.91  112,152.49  109,143.27 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 23,542,565.71  37,522,973.24  15,490,133.10  18,600,429.78 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 24,400,116.22  54,294,160.67  22,954,549.58  50,793,757.65 

เช็ครับท่ียงัไม่ไดน้าํฝาก 836,171.69  233,711.38  815,946.69  198,457.18 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 49,127,650.25  92,385,265.20  39,372,781.86  69,701,787.88 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ

6.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ลูกหนีก้ารค้า        

ลูกหน้ีการคา้กิจการอื่น 210,820,863.48  167,783,161.40  169,450,815.91  143,944,624.72 

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                   -  -  23,366,008.49  11,905,454.38 

รวมลูกหนีก้ารค้า 210,820,863.48  167,783,161.40  192,816,824.40  155,850,079.10 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (5,493,791.82)  (5,516,659.99)  (5,284,733.04)  (4,871,492.29) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 205,327,071.66  162,266,501.41  187,532,091.36  150,978,586.81 

        

ลูกหนีอ่ื้น        

ลูกหน้ีอื่นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                   -  -  3,852,386.57  3,968,883.27 

ลูกหน้ีอื่น  3,237,180.42  3,778,870.86  2,448,055.57  3,010,225.51 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้กิจการอืน่ 5,405,187.84  7,441,636.05  3,750,374.44  5,971,331.05 

ลูกหน้ีค่าปรับส่งงานล่าชา้ 58,664,964.51  59,801,218.18  58,111,684.01  59,247,937.68 

ลูกหน้ีค่าวสัดุก่อสร้าง 52,175,284.00  55,622,247.92  52,175,284.00  55,622,247.92 

เงินทดรองจ่าย 13,653,887.85  13,653,887.85  13,653,887.85  13,653,887.85 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 2,730,532.94  2,125,708.17  2,601,494.09  2,091,396.03 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกเก็บ 1,906,341.64  746,733.81  1,268,046.98  581,510.55 

ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 1,254,448.53  562,019.28  -  - 

ภาษีอากรขาเขา้รอเรียกคืน 156,605.17  2,011,831.42  156,605.17  2,011,831.42 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 415,950.03  -  -  - 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 1,984,682.08  3,022,831.08  1,422,432.08  1,422,432.08 

อื่น ๆ 288,219.55  499,383.53  43,895.51  72,886.19 

รวมลูกหนีอ่ื้น 141,873,284.56  149,266,368.15  139,484,146.27  147,654,569.55 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน        

ลูกหน้ีอื่นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                   -                    -  (3,852,386.57)  (3,605,083.27) 

ลูกหน้ีอื่น (3,105,977.04)  (3,668,927.82)  (2,531,798.09)  (3,094,748.87) 

ลูกหน้ีค่าปรับส่งงานล่าชา้ (58,664,964.51)  (59,801,218.18)  (58,111,684.01)  (59,247,937.68) 

ลูกหน้ีค่าวสัดุก่อสร้าง (52,175,284.00)  (55,622,247.92)  (52,175,284.00)  (55,622,247.92) 

เงินทดรองจ่าย (13,623,887.85)  (13,623,887.85)  (13,623,887.85)  (13,623,887.85) 

รวมค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (127,570,113.40)  (132,716,281.77)  (130,295,040.52)  (135,193,905.59) 

ลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 14,303,171.16  16,550,086.38  9,189,105.75  12,460,663.96 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 219,630,242.82  178,816,587.79  196,721,197.11  163,439,250.77 

6.2 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มียอดลูกหน้ีการค้า โดยแยกตามจํานวนวนัท่ี               

คา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 141,490,831.39  111,698,540.10  123,665,385.27  103,838,852.64 

เกินกาํหนดชาํระ        

1- 60 วนั 54,493,456.89  41,330,075.68  42,822,159.32  37,190,062.19 

61-120 วนั 1,771,841.08  1,987,795.59  1,170,247.23  1,132,329.59 

121-180 วนั 302,599.92  6,126,362.04  45,999.72  136,502.04 

เกิน 180 วนัข้ึนไป 12,762,134.20  6,640,387.99  1,747,024.37  1,646,878.26 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน 210,820,863.48  167,783,161.40  169,450,815.91  143,944,624.72 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (5,493,791.82)  (5,516,659.99)  (1,632,084.09)  (1,634,952.26) 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน - สุทธิ 205,327,071.66  162,266,501.41  167,818,731.82  142,309,672.46 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -  -  7,133,355.63  3,744,145.19 

เกินกาํหนดชาํระ        

1- 60 วนั -  -     7,378,059.81  4,924,769.16 

61-120 วนั -  -  5,201,944.10  - 

เกิน 180 วนัข้ึนไป -  -  3,652,648.95  3,236,540.03 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  -   -  23,366,008.49  11,905,454.38 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน -  -  (3,652,648.95)  (3,236,540.03) 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - สุทธิ -  -  19,713,359.54  8,668,914.35 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 205,327,071.66  162,266,501.41  187,532,091.36  150,978,586.81 

7. สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

สินคา้สาํเร็จรูป 245,558,301.01  171,245,938.83  210,055,035.95  163,604,460.11 

สินคา้ระหว่างทาง 13,940,617.59  14,209,063.16  13,026,762.27  13,281,569.44 

งานระหว่างทาํ 668,008.18  427,755.08  72,638.36  80,578.03 

รวมสินคา้คงเหลือ 260,166,926.78  185,882,757.07  223,154,436.58  176,966,607.58 

หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่า (34,174,700.80)  (30,380,639.66)  (30,800,959.22)  (28,370,686.63) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 225,992,225.98  155,502,117.41  192,353,477.36  148,595,920.95 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บาท 

        งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 30,380,639.66  28,370,686.63 

ตั้งเพ่ิมระหว่างงวด 11,111,264.19  9,767,767.33 

โอนกลบั (7,407,102.69)  (7,337,494.74) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 89,899.64  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 34,174,700.80  30,800,959.22 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธ ิ

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

   หน่วย: บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สัดส่วนการลงทุน 

ร้อยละ 2564 

 

2563 

บริษัท 2564 2563 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 

9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564                 

สรุปไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บาท 

       

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 5,311,894.74 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด   (349,769.31) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 4,962,125.43 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นกาํไรขาดทุนของงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 0.35 ลา้นบาท และ 0.36 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษัทฯ ได้นําอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ วนัท่ี                         

31 ธันวาคม 2563 จํานวน 4.96 ล้านบาท และ 5.28 ล้านบาท ตามลาํดับ ไปจํานองเพ่ือคํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือระยะส้ัน                    

และวงเงินกูยื้มระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 2 แห่ง (หมายเหตุ 15 และ 23) 
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10. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธ ิ

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

      หน่วย: บาท 

      งบการเงินรวม 

  งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564     94,667,957.28  94,208,245.13 

ซ้ือเพ่ิมขึ้นระหว่างงวด - ราคาทนุ     1,731,059.03  649,004.30 

รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- มูลค่าสุทธิตามบญัชี   338,404.86  338,404.86 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด   (5,078,330.65)  (4,910,065.44) 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

    ณ วนัท่ี จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (35,787.69)  (31,932.92) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564     91,623,302.83  90,253,655.93 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นกาํไรขาดทุนของงบการเงินรวม

จาํนวนเงิน 5.08 ลา้นบาท และ 6.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั และรวมอยู่ในกาํไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 

4.91 ลา้นบาท และ 5.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 จาํนวน 74.28 ลา้นบาท และ 76.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะส้ัน และวงเงินกูยื้ม

ระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (หมายเหตุ 15 และ 23) 

11. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธ ิ

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บาท 

    

งบการเงินรวมและ          

งบการเงินเฉพาะกิจการ         

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564  3,424,434.99 

ซ้ือเพ่ิมขึ้นระหว่างงวด - ราคาทนุ  783,198.42 

โอนออกไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (338,404.86) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (467,348.14) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564   3,401,880.41 
 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นกาํไรขาดทนุของงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 0.47 ลา้นบาท และ 0.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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12. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 41,169,576.65  41,420,115.11  39,299,684.80  39,717,741.03 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี             -              -              -              - 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564                 

มีดงัน้ี  

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี 

1 มกราคม            

2564 

 

กําไร (ขาดทุน) 

ณ วันท่ี 

30 กันยายน  

2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ   

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 26,827,624.40 (1,033,807.31) 25,793,817.09 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ 5,937,122.24 740,832.30 6,677,954.54 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน       

    สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 7,553,974.80 444,261.00 7,998,235.80 

ประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากค่าปรับ 116,105.40                      - 116,105.40 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัผลงาน 213,252.80 98.96 213,351.76 

ประมาณการหน้ีสินจากผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้น 180,000.00                      - 180,000.00 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 481,852.95 (291,288.71) 190,564.24 

หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ 110,182.52 (75,399.18) 34,783.34 

สินทรัพยส์ัญญาอนุพนัธ์                              - (168,663.20) (168,663.20) 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรระหว่างกนั                              - 87,208.35 87,208.35 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินคา้ระหว่างกนั                              - 46,219.33 46,219.33 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 41,420,115.11 (250,538.46) 41,169,576.65 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 

1 มกราคม            

2564 

 

กําไร (ขาดทุน) 

ณ วันท่ี 

30 กันยายน  

2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ   

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 26,595,183.95 (1,029,807.30) 25,565,376.65 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ 5,674,137.33 486,054.52 6,160,191.85 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน       

    สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 6,969,749.20 408,591.00 7,378,340.20 

ประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากค่าปรับ 116,105.40                    - 116,105.40 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัผลงาน 72,382.63 (38,832.07) 33,550.56 

ประมาณการหน้ีสินจากผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดขึ้น 180,000.00                    - 180,000.00 

หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ 110,182.52 (75,399.18) 34,783.34 

สินทรัพยส์ัญญาอนุพนัธ์                              - (168,663.20) (168,663.20) 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 39,717,741.03 (418,056.23) 39,299,684.80 

13. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

    หน่วย: บาท 

    งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2564  2563 

   เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 1,562,429.55                     - 

   ทรัสตรี์ซีท 102,889,247.33  54,598,879.92   

   รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 104,451,676.88  54,598,879.92 

อตัราดอกเบ้ียของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 อัตราดอกเบีย้ต่อปี 

 2564  2563 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร อตัราดอกเบ้ีย MOR                              

(ร้อยละ 5.84) 
 

- 

ทรัสตรี์ซีท  อตัราตามท่ีธนาคารกาํหนด 

  (ร้อยละ 2.70) 
 

อตัราตามท่ีธนาคารกาํหนด 

 (ร้อยละ 2.70) 
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

    หน่วย: บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2564  2563   2564  2563 

เจ้าหนีก้ารค้า        

   เจา้หน้ีการคา้กิจการอื่น        

-  ในประเทศ 67,964,961.48  64,495,193.46  45,944,752.92  56,073,222.88 

-  ต่างประเทศ 67,595,896.31  49,013,730.40  62,917,239.97  45,553,504.00 

   เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  113,913.66  27,392.00 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 135,560,857.79  113,508,923.86  108,975,906.55  101,654,118.88 

        

เจ้าหนีอ่ื้น        

เจา้หน้ีค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าชา้ 3,067,061.44  3,067,061.44  3,067,061.44  3,067,061.44 

ภาษีขายรอเรียกเก็บ 512,906.58  486,203.28  380,326.83  380,326.83 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 4,516,368.16  1,450,273.92  4,128,394.86  838,538.02 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 3,185,865.52  2,800,547.93  2,663,841.52  2,382,011.78 

โบนสัคา้งจ่าย 9,117,550.00  17,625,165.75  8,346,500.00  16,476,300.00 

ค่าตอบแทนและบาํเหน็จกรรมการ 3,206,438.08  3,845,250.00  3,180,688.89  3,382,750.00 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 1,757,217.08  6,176,737.88  1,305,388.71  4,182,014.15 

ค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้คา้งจ่าย 1,604,225.68  915,403.23  1,604,225.68  915,403.23 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 852,345.00  5,186,319.06  26,130.00  4,558,319.06 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,550,550.93  4,840,796.75  2,471,631.45  3,492,147.84 

อื่น ๆ 1,722,053.97  1,282,394.83  737,059.29  923,561.16 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น 34,092,582.44  47,676,154.07  27,911,248.67  40,598,433.51 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 169,653,440.23  161,185,077.93  136,887,155.22  142,252,552.39 

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

      หน่วย: บาท 

      งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม   14,895,000.00  22,035,000.00 

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

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

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ   2,400,000.00  7,755,000.00 



  

 29 

   

เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2559 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูเ้งินกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 50 ลา้นบาท เพ่ือรองรับ 

Core-Trading Asset ไดแ้ก่สินคา้คงเหลือของบริษทัฯ โดยกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามสัญญาเงินกูเ้ป็นรายเดือนภายใน 84 งวด 

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

1.85 ต่อปี ในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ีย THBFIX ดงักล่าวมีอตัราตํ่ากว่าอตัราร้อยละ 0 ต่อปี บริษทัฯ ตอ้งชาํระดอกเบ้ียในอตัราร้อย

ละ 1.85 ต่อปี นอกจากน้ีบริษทัฯ มีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีทาํกบัธนาคารผูใ้ห้กูจ้ากเดิม THBFIX บวกดว้ยร้อยละ 

1.85 ต่อปี เป็นอตัราคงท่ีต่อปี (ร้อยละ 4.7) โดยเร่ิมชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียงวดแรกเดือนกุมภาพนัธ์ 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 9 และ 10) 

16. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

    หน่วย: บาท 

    งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า    

- ภายใน 1 ปี 802,271.75  578,567.74 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,880,444.00  1,382,148.00 

หกั ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (172,983.47)  (131,388.30) 

มูลค่าปัจจุบันของหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 2,509,732.28  1,829,327.44 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (719,647.57)  (516,046.74) 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - สุทธิ 1,790,084.71  1,313,280.70 
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17. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับ 

   ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันท่ี 1 มกราคม 37,769,874.00   37,517,534.00 

 

34,848,746.00  35,269,072.00 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนัและดอกเบ้ีย 2,221,305.00  2,154,789.00  2,042,955.00  1,981,662.00 

ตน้ทุนบริการในอดีต -  1,874,336.00  -  1,776,855.00 

ผลกาํไรจากการประมาณการ        

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

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนสําหรับ 

   ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 39,991,179.00  37,051,612.00 

 

36,891,701.00  34,188,192.00 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทนุดงัน้ี: 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 775,377.00  1,463,619.00  678,747.00  1,301,256.00 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 1,445,928.00  2,565,506.00  1,364,208.00  2,457,261.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,221,305.00  4,029,125.00  2,042,955.00  3,758,517.00 
 

18. ทุนเรือนหุ้น 

ตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ไดมี้มติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 

8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 210,500,232 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 202,500,232 บาท โดยการตดัหุ้น

สามัญเพ่ือรองรับการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1 (ESOP-Warrant) ท่ียงัไม่ได้

ออกจาํหน่ายจาํนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 

13 พฤษภาคม 2564 

19. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นสาํรองตามกฎหมาย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ทุนสาํรองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไปจ่ายปันผลได ้
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20. เงินปันผลจ่าย 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2564 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นจาํนวนเงิน 32.40 ลา้นบาท ซ่ึง

บริษทัฯ ไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 9 กนัยายน 2564 

ตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2564 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท เป็นจาํนวนเงิน 28.35 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้่ายเงินปัน

ผลแลว้ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564  

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2563 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

จากผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงิน 30.38 ลา้นบาท ซ่ึง

บริษทัฯ ไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 

ตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 20.25 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้่ายเงินปัน

ผลแลว้ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2563 

21. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน        

สาํหรับงวดปัจจบุนั (17,169,007.54)  (14,859,368.11)  (15,404,610.33)  (12,664,451.95) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (250,538.46)  747,342.53  (418,056.23)  765,826.28 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้สําหรับงวด (17,419,546.00)  (14,112,025.58)  (15,822,666.56)  (11,898,625.67) 

22. ส่วนงานดําเนินงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจใน 3 ส่วนดาํเนินงานหลกั คือ (1) ธุรกิจซ้ือมาขายไปอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภยัและอุปกรณ์นิรภยั   

(2) ธุรกิจเก่ียวกับระบบบาํบดันํ้ า และ (3) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัใน

ประเทศไทย  

ผลการดาํเนินงานไดรั้บการสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานซ่ึงก็คือประธานเจา้หน้าท่ี

บริหาร เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ และบริษทัย่อย

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑผ์ลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงเป็น

เกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

และ 2563  มีดงัต่อไปน้ี 
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ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกําไรหรือขาดทุนตามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษัทฯ             

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พันบาท 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 
ธุรกิจซ้ือมาขายไปอุปกรณ์

เพ่ือความปลอดภัยและ

อุปกรณ์นิรภัย 

ธุรกิจเกี่ยวกับระบบบําบัด

น้ํา 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ระบบประปาหมู่บ้าน 

ตัดรายการระหว่าง 

ส่วนงาน งบการเงินรวม  

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 319,140 244,539 10,529 26,328               -                  -                     -                  -    329,669 270,867 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ (245,638) (191,594)     (8,737) (18,582)             - (55)          188          180 (254,187) (210,051) 

กําไร(ขาดทุน)ข้ันต้นตามส่วนงาน           73,502         52,945         1,792          7,746             - (55)             188             180 75,482 60,816 

รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ        (1,302) (1,323) 

รายไดอ้ื่น         919 126 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย         (22,348) (21,366) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (22,305) (23,374) 

ตน้ทุนทางการเงิน        (862) (677) 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

      ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น        16                  -    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (5,901) (2,086) 

กําไรสําหรับงวด               23,699       12,116 
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 หน่วย: พันบาท 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 
ธุรกิจซ้ือมาขายไปอุปกรณ์

เพ่ือความปลอดภัยและ

อุปกรณ์นิรภัย 

ธุรกิจเกี่ยวกับระบบบําบัด

น้ํา 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ระบบประปาหมู่บ้าน 

ตัดรายการระหว่าง 

ส่วนงาน งบการเงินรวม  

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 932,561 750,194 21,276 39,345            - 150                 -                  - 953,837 789,689 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ (714,442) (555,593) (17,842) (22,359)               - (213) 17 540 (732,267) (577,625) 

กําไร(ขาดทุน)ข้ันต้นตามส่วนงาน         218,119       194,601          3,434          16,986               - (63) 17 540 221,570 212,064 

รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:          

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี่ยน - สุทธิ        (3,480) 237 

รายไดอ้ื่น         1,583 4,553 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย         (66,642) (66,740) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (69,173) (73,350) 

ขาดทุนจากการตดัหน้ีสูญลูกหน้ีการคา้ 

      และลูกหน้ีอื่น 

       

(701)             - 

ตน้ทุนทางการเงิน        (2,019) (1,807) 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

      ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น        5,169             - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้        (17,420) (14,112) 

กําไรสําหรับงวด        68,887 60,845 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดสินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

      หน่วย: พนับาท 

      งบการเงินรวม 

  2564  2563 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - สุทธิ   4,962  5,312 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ   91,623  94,668 

สินทรัพยส่์วนกลาง   573,943  506,020 

รวมสินทรัพย์  670,528  606,000 
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ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานภูมศิาสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ นาํเสนอรายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์น

ต่างประเทศเป็นจาํนวนเงินไม่เป็นสาระสาํคญั 

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัฯ สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                         

30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

 รายได้ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

วันท่ี 30 กันยายน 

 2564  2563  2564  2563 

ไทย 329,123  264,257  952,889  775,985 

ประเทศอ่ืน ๆ 546  6,610  948  13,704 

รวม 329,669  270,867  953,837  789,689 

ลูกค้ารายใหญ่ 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ 

23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ภายหน้า 

ภาระผูกพนั 

ภาระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าอาคาร และเคร่ืองถ่ายเอกสารที่อายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายในหน่ึงปี หรือเกิด

จากสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัขา้งตน้ท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 

ภาระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญารายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัการซ้ือเคร่ืองบาํบดันํ้ ารีไซเคิล และอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ                             

จาํนวน 2.3 ลา้นบาท 

 

 

 

  หน่วย: บาท 

จ่ายชําระ  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ระยะเวลาท่ีไม่เกินหน่ึงปี  245,400.00  177,800.00 

ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี  543,366.67  543,366.67 

รวม  788,766.67  721,166.67 
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ภาระผูกพนัและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นกบัสถาบนัการเงิน ดงัน้ี   
หน่วย: ล้านบาท 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
วงเงิน เบิกใช้ ยังไม่ได้ใช้ วงเงิน เบิกใช้ ยังไม่ได้ใช้ 

1) แอลซีและทีอาร์ 108.00 47.70 60.30 108.00 47.70 60.30 

2) ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 75.00           - 75.00 65.00            - 65.00 

3) หนงัสือคํ้าประกนั 70.70 7.13 63.57 60.70   1.94 58.76 

4) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 56.50 1.56 54.94 56.50  1.56 54.94  

5) ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือ  

    เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 205.00 

 

28.69 176.31 

            

205.00 

 

28.69 176.31 

6) ภาระผกูพนัตามสินเช่ือ 

    หมุนเวยีนแบบรวมวงเงิน 160.00 

 

63.09 96.91 160.00 

 

63.09 96.91 

7) ภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐวงเงิน 1.15 ล้านดอลล่าร์สหรัฐโดย                 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ยงัไม่มีการใชว้งเงินดงักล่าว 

บริษทัฯ ได้นํา เ งินฝากธนาคารของบริษัทฯ  และที ่ด ินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของบริษทัฯ ท่ีบันทึกในบัญชี

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ และบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 9 และ 10) คํ้าประกนัภาระผูกพนั

ของธนาคารดงักล่าว  

บริษทัย่อยคํ้าประกนัวงเงินแอลซีและทีอาร์ของบริษทัใหญ่ภายในวงเงิน 10 ลา้นบาท 

หนังสือค้ําประกัน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงินดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

หนังสือคํา้ประกัน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เพ่ือคํ้าประกนัสัญญาก่อสร้าง  1,683,526.00  1,683,526.00 

เพ่ือคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา  4,493,060.00  59,562.50 
เพ่ือคํ้าประกนัการประมูล  752,884.00  - 
เพ่ือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ  200,000.00  200,000.00 

รวม  7,129,470.00  1,943,088.50 
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หนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นภายหน้า 

คดีความฟ้องร้อง 

บริษัท ผล วอเตอร์จํากัด 

เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 เจา้หน้ีผูรั้บเหมารายหน่ึงไดย่ื้นฟ้องบริษทัย่อยต่อศาลจงัหวดัธัญบุรี หมายเลขดาํท่ี พ 230/2564  

ว่าดว้ยความผิดอนัเกิดจากผิดสัญญาซ้ือขายให้ชาํระเงินค่าจา้งจาํนวน 1,070,000 บาท รวมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี                   

นับแต่วนัท่ีผูรั้บเหมาส่งมอบงานงวดสุดทา้ยให้แก่บริษทัย่อยจนถึงวนัท่ีฟ้อง รวมเป็นยอดฟ้อง 1,464,562.50 บาท และรวม

ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินตน้ 1,070,000 บาท นบัแต่วนัท่ีฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่าบริษทัยอ่ยจะชาํระเสร็จ 

ต่อมาบริษทัยอ่ยไดมี้การฟ้องแยง้เพ่ือเรียกร้องค่าความเสียหายจากผูรั้บเหมาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท เน่ืองจาก

ผูรั้บเหมาผิดสัญญาจ้างไม่ได้แก้ไขขอ้บกพร่องของระบบบาํบัดนํ้ าเสียท่ีบริษทัย่อยว่าจ้างให้ทาํงานได้เต็มประสิทธิภาพ 

ปัจจุบนัคดีดงักล่าวยงัอยูใ่นกระบวนการไกล่เกล่ียของศาล  

ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดพิ้จารณาผลกระทบจากคดีความดงักล่าวแลว้เห็นว่าจะไม่มีผลเสียหายอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อ

งบการเงินของบริษทัฯ 

24. ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญั

ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 หน่วย: พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน 

สกุลเงิน 

30 กันยายน 

2564 

31 ธันวาคม  

2563 

30 กันยายน 

2564 

31 ธันวาคม  

2563 

30 กันยายน 

2564 

31 ธันวาคม  

2563 

30 กันยายน 

2564 

31 ธันวาคม  

2563 

ยโูร 19.29 18.06 2,990.76 1,048.14 19.29 18.06 2,990.76 1,048.14 

ดอลล่าร์สหรัฐ 7,648.22 6,765.92 57,508.08 39,778.44 7,648.22 6,765.92 55,424.43 38,896.61 

ดอลล่าร์สิงคโปร์ 13.08 11.88 1,729.52 4,709.86 13.08 11.88 1,729.52 4,709.86 

ปอนดส์เตอร์ลิง -   - 410.05 237.70 -   - 410.05 237.70 

เยน - - 303.07 660.59 - - 303.07 660.59 

หยวนจีน 0.11 0.10 2,058.76 - 0.11 0.10 2,058.76 - 

ริงกิตมาเลเซีย - - 0.65 0.60 - - 0.65 0.60 
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 หน่วย: บาทต่อหนึ่งหน่วยเงินตราต่างประเทศ 

 อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ วันท่ี  

สกุลเงิน 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 

ยโูร 39.3641 36.8764 

ดอลล่าร์สหรัฐ 33.9223 30.0371 

ดอลล่าร์สิงคโปร์ 24.9313 22.6632 

ปอนดส์เตอร์ลิง 45.6125 40.6403 

เยน 0.3034 0.2907 

หยวนจีน 5.2490 4.6187 

ริงกิตมาเลเซีย 8.0992 7.4357 

กลุ่มบริษทัฯ ใชต้ราสารอนุพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัฯ พิจารณาว่าเหมาะสมเป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

รายละเอียดของตราสารอนุพนัธ์เพ่ือบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียงัมีผลบังคับ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564                          

มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จํานวนเงิน อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา ครบกําหนดสัญญา 

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า      

ดอลลา่ร์สหรัฐต่อบาท 0.87 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 32.71 - 33.37 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ 8 ตุลาคม 2564 -                                

26 พฤศจิกายน 2564 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

บริษทัฯ มีเงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินโดยมีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด (อตัราดอกเบ้ีย MOR และ MLR) 

และอตัราคงท่ี ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไป  

กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนชัว่คราวและเงินให้กูยื้ม

ระยะส้ันท่ีมีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายใน             

หน่ึงปี ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัฯ จึงอยูใ่นระดบัตํ่า  
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 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 

2564 

31 ธันวาคม  

2563 

30 กันยายน 

2564 

31 ธันวาคม  

2563 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

มกราคม       

2559 

มกราคม        

2565 9.54 14.90 0.17 0.42 THBFIX+1.85 4.7 

25. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ ใชวิ้ธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายใน

ตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัฯ จะใชวิ้ธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว

แทน 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางรายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า

ยติุธรรมไวแ้ยกแสดงระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

 หน่วย: ล้านบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 0.84 - 0.84 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 0.17 - 0.17 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

26. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที่สําคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและ

การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1: 1 (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563: 0.85: 1) และบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.94: 1 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563: 0.82: 1) 

27. การอนุมตัิงบการเงินระหว่างกาล 

คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดอ้นุมติังบการเงินระหว่างกาลน้ีเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 
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