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บริษัท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 บริษทั ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) “บริษทัฯ” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 4 มกรำคม 2504 และ       
จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกัด เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2551 และเข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวำคม 2553 

1.2 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) มีสถำนท่ีประกอบกำร 3 แห่ง ดงัน้ี 

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

1.2.2 สำขำระยอง เลขท่ี 155/213 ต ำบลทบัมำ อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

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

1.3 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจซ้ือมำขำยไปผลิตภณัฑ์เพื่อควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
ผลิตภณัฑเ์พ่ือกำรควบคุม สภำพแวดลอ้ม และผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัระบบบ ำบดัน ้ำ 

1.4 บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 4 แห่ง ดงัน้ี 

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

1.4.2 บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มกรำคม 2556 เพ่ือประกอบ
ธุรกิจในกำรรับประมูลงำนและขำยสินคำ้ให้กบัหน่วยงำนรำชกำรเก่ียวกบัสินคำ้อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยบริษทัฯ ลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 

1.4.3 บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ ำกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนจดัตั้งกับกระทรวงพำณิชยข์องประเทศกัมพูชำเม่ือ        
วนัท่ี 5 กันยำยน 2556 ประกอบธุรกิจในกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์และระบบบ ำบัดน ้ ำเพ่ืออุปโภคบริโภค และ
สัมปทำนน ้ำประปำเพ่ือชุมชนในประเทศกมัพูชำ โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัย่อยดงักล่ำว ปัจจุบนับริษทัย่อยดงักล่ำวไดห้ยุดกำรด ำเนินธุรกิจและอยู่ระหว่ำงรอด ำเนินกำรเลิก
บริษทั 

1.4.4 บริษัท ผล วอเตอร์  จ ำกัด  ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้ งกับกระทรวงพำณิชย์เ ม่ือวันท่ี  17 มีนำคม 2557                             
เพ่ือประกอบธุรกิจผลิต ออกแบบ  ก่อสร้ำง และจ ำหน่ำยระบบเคร่ืองจกัรและวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบัระบบบ ำบดั
น ้ำโดยบริษทัฯ ลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว  

1.5 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัฯ คือ ตระกลูหวงัธ ำรงและจำรุตั้งตรง 
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2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

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

กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน ไดท้  ำข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 26 ธนัวำคม
2562 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี 2543 

งบกำรเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงินดังกล่ำวเป็นไปตำม
วตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกของผูอ้่ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย บริษทัฯ 
ไดจ้ดัท ำงบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษข้ึนโดยแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณและขอ้สมมติฐำนหลำย
ประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย 
กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผล
ภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกับกำรก ำหนดจ ำนวน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจ
แตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณกำรทำง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้น ๆ 
และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคต หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจ
และอุตสำหกรรม สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงส่งผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 
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เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

ก. งบกำรเงินรวม ไดร้วมงบกำรเงินของบริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทัฯ”) 
ดงัน้ี 

          สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 

บริษัทย่อย   ประเทศ  ลกัษณะของธุรกจิ   2564   2563 

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั ไทย  หยดุด ำเนินธุรกิจและอยูร่ะหวำ่งช ำระบญัชี   76.67   76.67 
               

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั   ไทย  รับประมูลงำนกบัหน่วยงำนรำชกำร   99.99   99.99 
               

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั   กมัพชูำ  หยดุด ำเนินธุรกิจ   100.00   100.00 
 

   
 

 
 

 
 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั 

 

ไทย  ประกอบธุรกิจผลิต ออกแบบ ก่อสร้ำง และ
จ ำหน่ำยระบบเคร่ืองจกัรและวสัดุอปุกรณ์

เก่ียวกบัระบบบ ำบดัน ้ำ  

99.99 

 

99.99 

ข. บริษทัฯ จะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียใน

ผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อ

จ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค. บริษทัฯ น ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ ำนำจในกำรควบคุม     

บริษทัยอ่ย จนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง. งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ. ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 

ฉ. ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ี

ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบ

แสดงฐำนะกำรเงินรวม 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี                 
1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำ
เท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
กลุ่มบริษทัฯ  

 



  

 17 
   

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่                    
1 มกรำคม 2565 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงบำงฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับ                   
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บ
กำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชี และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้ขอ้ผ่อน
ปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน                   
ของกลุ่มบริษทัฯ  

4. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ของกลุ่มบริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัตำมแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ืองมำตรกำร
ผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีเพ่ือรับรองผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

- กำรไม่ตอ้งน ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้ตำมวิธีอยำ่งง่ำย (Simplified Approach)  

เน่ืองดว้ยแนวปฏิบติัดงักล่ำวส้ินสุดกำรมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระเมินผลกระทบดงักล่ำว 
ซ่ึงไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ จึงไม่ปรับปรุงมูลค่ำลูกหน้ีกำรคำ้ในปี 2564 

กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 

รายได้จากการขาย 

รำยไดแ้ละตน้ทุนจำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัฯ ไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมีกำร
ส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดว่ำจะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหักส่วนลด 
โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

รายได้จากการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและการให้บริการติดตั้งระบบบ าบัดน า้ 

รำยได้และตน้ทุนจำกกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บำ้นและกำรให้บริกำรติดตั้งระบบบ ำบดัน ้ ำจะรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ี
ให้บริกำร โดยวิธีกำรในกำรวดัระดบัควำมกำ้วหน้ำของงำนท่ีท ำเสร็จใชวิ้ธีประเมินผลควำมส ำเร็จของงำนท่ีส่งมอบโดย
อำ้งอิงขอ้มูลจำกผูค้วบคุมโครงกำรของกลุ่มบริษทัฯ (วิธีผลผลิต) 

รำยไดจ้ำกกำรจำกกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บำ้นและกำรให้บริกำรติดตั้งระบบบ ำบดัน ้ ำส ำหรับโครงกำรท่ีมีมูลค่ำต ่ำและ
ระยะเวลำท ำงำนสั้น และยงัไม่ไดโ้อนกำรควบคุมในสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนใหก้บัลูกคำ้ จะรับรู้เม่ือใหบ้ริกำรแลว้เสร็จ 

ตน้ทุนจำกกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บำ้นและกำรให้บริกำรติดตั้งระบบบ ำบดัน ้ ำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้ง
ปฏิบติัให้เสร็จส้ินตำมสัญญำรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัทีเม่ือมีกำรปฏิบติังำน ตน้ทุนจำกกำรก่อสร้ำงระบบประปำ
หมู่บำ้นและกำรให้บริกำรติดตั้งระบบบ ำบดัน ้ำประกอบดว้ยตน้ทุนค่ำวสัดุ ค่ำแรงงำน ค่ำรับเหมำช่วง ค่ำท่ีปรึกษำ ค่ำบริกำรและ
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน  
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สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา และหนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญา 

รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ” ภำยใตลู้กหน้ีหมุนเวียน
อ่ืน ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือกิจกำรมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช ำระโดยปรำศจำกเง่ือนไข เช่น 
เม่ือกิจกำรไดใ้หบ้ริกำรเสร็จส้ินและลูกคำ้รับมอบงำน 

จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรได้รับหรือมีสิทธิได้รับจำกลูกค้ำแต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งโอนสินค้ำหรือบริกำรให้กับลูกค้ำแสดงไวเ้ป็น              
“หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ” ภำยใตเ้จำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระ              
ท่ีระบุไวใ้นสญัญำเสร็จส้ิน  

รายได้จากการให้บริการอ่ืน 

 กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้เสร็จ 

ดอกเบีย้และรายได้อ่ืน 

 ดอกเบ้ียและรำยไดอ่ื้นบนัทึกในก ำไรขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ค่าใช้จ่าย 

 ค่ำใชจ่้ำยบนัทึกในก ำไรขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึง
ก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

ลูกหน้ีกำรคำ้ 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงถึงจ ำนวนเงินท่ีลูกคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรับกำรขำยสินคำ้และกำรใหบ้ริกำรตำมปกติของธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้ลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจ ำนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปรำศจำกเง่ือนไขในกำรไดรั้บช ำระ ในกรณีท่ีมี
ส่วนประกอบดำ้นกำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัฯ ใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 9 ในกำรวดัมูลค่ำ 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน ซ่ึงก ำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยหุน้ีและรับรู้ผลขำดทุน
ตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

การจัดประเภทรายการ 

กำรจดัประเภทรำยกำรข้ึนอยู่กบัโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
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กลุ่มบริษทัฯ จดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำดงัน้ี 

- รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือผำ่นก ำไรหรือขำดทุน) และ 
- รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีเฉพำะเม่ือกลุ่มบริษทัฯ เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจใน
กำรบริหำรสินทรัพยเ์หล่ำนั้น 

ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวดัมูลค่ำไดส้องประเภท ไดแ้ก่ กำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) หรือกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่สำมำรถจดั
ประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั  

การวัดมูลค่า 

ในกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรม บวกหรือหกัดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำร
ไดม้ำหรือกำรออกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินนั้น ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนนั้นรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุน 

กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีท ำได ้3 วิธี โดยข้ึนอยูก่บักำรจดัประเภทตรำสำรหน้ีของกลุ่มบริษทั 
- ราคาทุนตัดจ าหน่าย - สินทรัพยท์ำงกำรเงินต้องวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยเม่ือกลุ่มบริษัทฯ ถือครอง

สินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ำรถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินเพ่ือรับกระแสเงินสด
ตำมสัญญำ และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงิน
ตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว
ตอ้งค ำนวณโดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำรจะรับรู้โดยตรงในก ำไร
หรือขำดทุนและแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อ่ืน พร้อมกบัก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน รำยกำรขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นก ำไรหรือขำดทุน 

- มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) - สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือกลุ่มบริษทัฯ ถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
รับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพ่ือขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้
กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ยกเวน้ รำยกำรขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำ รำยไดด้อกเบ้ีย และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน เม่ือมีกำร
ตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ก ำไรหรือขำดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะตอ้งจดั
ประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อ่ืน รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำง
กำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยก
ต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุน 

- มูลค่ำยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) - สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำยหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกตรำสำร
หน้ีท่ีวดัมูลค่ำ FVPL จะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรสุทธิในก ำไร/(ขำดทุน)อ่ืนในรอบระยะเวลำท่ี
เกิดรำยกำร 



  

 20 
   

กำรวดัมูลค่ำในภำยหลังของตรำสำรทุนต้องแสดงตรำสำรทุนโดยใช้มูลค่ำยุติธรรม และบันทึกก ำไรขำดทุนจำกกำร
เปล่ียนแปลงของมูลค่ำยติุธรรมเขำ้ก ำไรหรือขำดทุน หรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ข้ึนอยูก่บักำรจดัประเภทของตรำสำรทุน 

ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนยกเวน้สัญญำอนุพนัธ์ท่ีใชส้ ำหรับกำร
ป้องกนัควำมเส่ียง 

เงินปันผลท่ีไดรั้บจำกเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็นรำยไดอ่ื้นเม่ือกลุ่มบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บเงินปันผล 

กำรด้อยค่ำ 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย หรือสินทรัพยท์ำง
กำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกภำระผกูพนั
วงเงินสินเช่ือและสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน ประเมินโดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุกำรณ์ดำ้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่ม
บริษทัฯ ใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ ใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำย (Simplified approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 

สินคำ้คงเหลือ 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำ
ใดจะต ่ำกว่ำ ตน้ทุนของสินคำ้ ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำรดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคำ้อยูใ่นสถำนท่ีและ
สภำพปัจจุบนั  

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ ำเป็นในกำรขำย  

 ส ำรองค่ำเผือ่สินคำ้เส่ือมสภำพจะตั้งข้ึนโดยพิจำรณำจำกสินคำ้ท่ีเส่ือมสภำพหรือสินคำ้ท่ีเกบ็ไวน้ำน 

เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อ         
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

บริษทัฯ จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน ถำ้รำคำตำมบญัชีของเงิน
ลงทุนสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะบนัทึกรวมอยูใ่นก ำไรหรือขำดทุน 

ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะ
บนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนทนัที เม่ือเงินลงทุนในตรำสำรทุนมีกำรจ ำหน่ำยเพียงบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ี
จ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัจำกจ ำนวนหลกัทรัพยท่ี์จ ำหน่ำย 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี)  

 อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสมของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  
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กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระมำณอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

  อำยุกำรให้ประโยชน์ (จ ำนวนปี) 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  20 - 30 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน  3 - 5 
สินคำ้สำธิตและเคร่ืองมือโรงงำน  5 
ยำนพำหนะ  5 
สำธำรณูปโภค  10 
เคร่ืองจกัรส ำหรับขดุเจำะบำดำล  5 
สินทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำขำยน ้ำ  ตำมอำยสุัญญำระยะเวลำ 5 ปี 
อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีมีไวเ้พ่ือใหเ้ช่ำ  ตำมอำยสุัญญำระยะเวลำ 3 ปี 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนไดแ้ก่อสังหำริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำหรือจำกมูลค่ำท่ีเพ่ิมข้ึนหรือ
ทั้งสองอยำ่ง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขำยตำมปกติธุรกิจหรือจดัหำสินคำ้หรือใหบ้ริกำรหรือใชใ้นกำรบริหำรงำน   

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 

กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระมำณอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

  

อำยุกำรให้ประโยชน์ 
(จ ำนวนปี) 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  20 - 30 

ค่ำเส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณ  

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้กำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยต์ำมควำมเหมำะสม ณ ทุก
ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนระหว่ำงงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำรข้ึน ตน้ทุนของกำรปรับปรุงให้ดีข้ึนท่ี
ส ำคัญจะบันทึกรวมไวใ้นรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกำรปรับปรุงนั้นจะท ำให้           
กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระโยชน์กลบัคืนมำมำกกวำ่กำรใชป้ระโยชน์โดยไม่มีกำรปรับปรุงสินทรัพยท่ี์ไดม้ำ กำรปรับปรุงหลกัจะตดั
ค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และค่ำตดัจ ำหน่ำย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัฯ ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์ และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์นั้ นเกิดกำรด้อยค่ำ             
กลุ่มบริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกส้ินปี                    
เป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน 
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

  

อำยุกำรให้ประโยชน์ 
(จ ำนวนปี) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5 

กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

ทุกวนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ ่มบริษทัฯ จะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของ                       
กลุ่มบริษทัฯ หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัฯ รับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดร้ับคืนของสินทรัพยม์ีมูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้ับคืนหมำยถึงมูลค่ำ
ยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำ
จำกกำรใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัฯ ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณ
คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสด
ตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยที์่ก ำลงัพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหัก
ตน้ทุนในกำรขำย กลุ่มบริษทัฯใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวน
เงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมี
ควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ย่ำงเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้่ไม่มีควำม
เก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัฯ จะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในก ำไรขำดทุน 

ผลประโยชน์ของพนกังำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 

กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ำยสมทบท่ีก ำหนดกำรจ่ำยสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพย์
ของกองทุนแยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัฯ กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดังกล่ำวได้รับเงินสมทบเข้ำกองทุนจำกทั้ง
พนกังำนและกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและภำระหน้ีสินตำมโครงกำรสมทบเงินจะบนัทึก
เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุนส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน                  
(รำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ) บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดอำยกุำรท ำงำนของพนกังำน โดยกำรประมำณจ ำนวน
เงินผลประโยชน์ในอนำคตท่ีพนกังำนจะไดรั้บจำกกำรท ำงำนให้กบักลุ่มบริษทัฯ ตลอดระยะเวลำท ำงำนถึงปีท่ีเกษียณอำยุ
งำน/ปีท่ีปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำในอนำคตตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่ำวไดถู้กคิดลด
เป็นมูลค่ำปัจจุบนั อตัรำคิดลดใช้อตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลเป็นอตัรำอำ้งอิงเร่ิมตน้ กำรประมำณกำรหน้ีสิน
ดงักล่ำวค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 
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เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัมีกำรเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัฯ รับรู้ผลก ำไร(ขำดทุน) 
จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวใ้นก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่นและส ำหรับผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนในก ำไรหรือขำดทุน 

สญัญำเช่ำ 

สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้เช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำ กลุ่มบริษทัฯ ประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะเป็น
สัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำเช่ำนั้นเป็นกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส ำหรับช่วงเวลำ
หน่ึงเพือ่กำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำโดย
ใชร้ำคำทุน ซ่ึงประกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก ปรับปรุงดว้ยกำรจ่ำยช ำระใด ๆ 
ตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผล ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน และประมำณกำร
ตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส ำหรับผูเ้ช่ำในกำรร้ือและกำรขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิง หรือกำร
บูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้อยูใ่นสภำพตำมท่ีก ำหนดไว ้หกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำท่ีไดรั้บใด ๆ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบันของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ได้จ่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำ 
เร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดด้วยอัตรำดอกเบ้ียตำมนัยของสัญญำเช่ำหำกอัตรำนั้ นสำมำรถก ำหนดได้ทุกเม่ือ แต่หำกอัตรำนั้ น 
ไม่สำมำรถก ำหนดไดทุ้กเม่ือ กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งใชอ้ตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัฯ 

กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ประกอบดว้ย 
- กำรจ่ำยช ำระคงท่ี รวมถึงกำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ 
- กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ ซ่ึงกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำ 

เร่ิมมีผล 
- จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 
- รำคำใช้สิทธิเลือกซ้ือ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะใช้สิทธิเลือกซ้ือนั้น โดยรำคำ

ดงักล่ำวเป็นค่ำเช่ำท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระในระยะกำรต่อสญัญำตำมสิทธิเลือกซ้ือ และ 
- กำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพ่ือกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกลุ่มบริษทัฯ จะยกเลิก

สญัญำเช่ำ 

กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งวดัมูลค่ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชด้ว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ กลุ่มบริษทัฯ จะคิดค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้โดยใชวิ้ธี
เส้นตรงนับจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอำยุกำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้หรือวนัส้ินสุดอำยุ
สัญญำเช่ำแล้วแต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน อย่ำงไรก็ตำม หำกสัญญำเช่ำโอนควำมเป็นเจ้ำของในสินทรัพย์อ้ำงอิงให้แก่               
กลุ่มบริษทัฯ เม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำเช่ำ หรือหำกรำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ะทอ้นว่ำกลุ่มบริษทัฯ จะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ 
กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งคิดค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้จำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอำยุกำรใช้ประโยชน์       
ของสินทรัพยอ์ำ้งอิง อำยกุำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชพิ้จำรณำโดยใชห้ลกักำรเดียวกนักบักำรพิจำรณำอำยกุำร
ใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  
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หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตอ้งมีกำรวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระในอนำคต ซ่ึงอำจเกิด
จำกกำรเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

- กำรเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรำท่ีใชใ้นกำรก ำหนดกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนั้น 
- กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 
- กลุ่มบริษทัฯ เปล่ียนแปลงกำรประเมินกำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิกำรต่อสัญญำ และสิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำ

เช่ำ 

เม่ือหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถูกวดัมูลค่ำใหม่เพ่ือสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัฯ ตอ้ง
รับรู้จ ำนวนเงินของกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ โดยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้อยำ่งไรก็ตำม ถำ้มูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชมี้มูลค่ำลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมีกำรลดลงเพ่ิมเติมจำกกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำม
สญัญำเช่ำ กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งรับรู้จ ำนวนคงเหลือของกำรวดัมูลค่ำใหม่ในก ำไรหรือขำดทุน 

สัญญาเช่าระยะส้ัน และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มมีลูค่าต า่ 

กลุ่มบริษทัฯ อำจเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำส ำหรับสญัญำเช่ำระยะสั้น ซ่ึงเป็นสญัญำเช่ำ
ท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำ หรือสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ กลุ่มบริษทัฯ รับรู้กำรจ่ำยช ำระตำม
สญัญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญำเช่ำดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

 

สัญญาเช่า -  กรณีกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้เช่า 

กลุ่มบริษทัฯ พิจำรณำเม่ือเร่ิมแรกว่ำแต่ละสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำเงินทุนหรือสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ในกำรจ ำแนกประเภท
สญัญำเช่ำแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งประเมินว่ำสญัญำนั้นโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยอ์ำ้งอิง 
ท่ีผูเ้ป็นเจำ้ของพึงไดรั้บว่ำสัญญำเช่ำมีกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือไม่ หำกเป็นไปตำมนั้น สัญญำเช่ำ
ดังกล่ำวจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน หรือหำกไม่เป็นไปตำมนั้น สัญญำเช่ำดังกล่ำวจะจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำน 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำเงินทุนบันทึกเป็นลูกหน้ีสัญญำเช่ำเงินทุนด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำม                 
สัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรำยไดท้ำงกำรเงินคำ้งรับ รำยได้
จำกสัญญำเช่ำระยะยำวรับรู้ตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำโดยใชวิ้ธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ตน้ทุน
ทำงตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยู่ในกำรวดัมูลค่ำลูกหน้ีสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยุ
ของสญัญำเช่ำ 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และตดัค่ำ
เส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัฯ 
ซ่ึงมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั รำยไดค้่ำเช่ำ (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ำยใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำร
ใหเ้ช่ำ 
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เงินตรำต่ำงประเทศ 

สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน และสกลุเงินท่ีใช้ในการรายงาน 

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

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

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

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนเดิม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
แปลงค่ำเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร  

การแปลงค่างบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

งบกำรเงินของกลุ่มบริษทัฯ ไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรรำยงำน โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนดงัต่อไปน้ี 

- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มบริษทัฯ แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำปิด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
- รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยของกลุ่มบริษทัฯ แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำถวัเฉล่ียระหว่ำงปี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำแลกเปล่ียน ณ 

วนัท่ีเกิดรำยกำร 
- ทุนเรือนหุน้แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำรเร่ิมแรก 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน จะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรำยกำรผลต่ำงจำก
อตัรำแลกเปล่ียนในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น จนกวำ่จะมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนนั้นออกไป 

รำยกำรธุรกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทัฯ และ
บริษทัฯ หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุม
เดียวกนักบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ 

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมำยรวมถึงบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญักับกลุ่มบริษทัฯ และ                   
บริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ 

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ แต่ละรำยกำร บริษทัฯ ค ำนึงถึงเน้ือหำของ
ควำมสมัพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฏหมำย 
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ประมำณกำรหน้ีสิน 

กลุ่มบริษทัฯ จะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมี
ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัฯ จะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และ            
กลุ่มบริษทัฯ สำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

ภำษีเงินได ้

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษี     
เงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีบนัทึกในส่วนของ   
ผูถื้อหุน้ใหรั้บรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภำษีท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำงวดท่ีตอ้งเสียภำษี 
โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ี
เก่ียวกบัรำยกำรในงวดก่อน ๆ  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีและและมูลค่ำฐำนภำษี  
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวต่อไปน้ี 

- ผลแตกต่ำงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วมคำ้หำกเป็นไปไดว้่ำจะไม่มีกำรกลบัรำยกำรภำษี
เงินไดร้อกำรตดับญัชีในอนำคตอนัใกล ้

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดยใชอ้ตัรำ
ภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

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

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหกักลบไดเ้ม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ี  
จะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดน้ี้ประเมินโดย
หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกนันั้นกิจกำร
มีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ำย
ช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั  

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำก ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตจะมี
จ ำนวนเพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุก
วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง  
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ก ำไรต่อหุน้ 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั
ท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปี และก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมัญถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีรวม
สมมติฐำนวำ่หุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดไดถู้กแปลงเป็นหุน้สำมญัทั้งหมด 

กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัฯ         
ใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัฯ จะประมำณมูลค่ำ
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินออกเป็นสำมระดบั
ตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัฯ จะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม
ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรในเร่ือง
ท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงิน
และต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ กำรใช้
ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลกูหนีก้ารค้า 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
กำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน                
ในอดีต อำยุของหน้ีที่คงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจที่คำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ที่มีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตที่คลำ้ยคลึงกนั 
เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของบริษทัฯ และ
กลุ่มบริษทัฯ อำจไม่ไดบ่้งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนำคต 
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ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของสินคำ้จำกผลขำดทุนที่อำจเกิดข้ึน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนโดยใชก้ำรวิเครำะห์อำยุสินคำ้คงเหลือ และสถำนะกำรขำยของ
สินคำ้คงเหลือรำยตวัในปัจจุบนั อย่ำงไรก็ตำม กำรใชป้ระมำณกำรและขอ้สมมติฐำนที่แตกต่ำงกนั อำจมีผลต่อกำร
เปล่ียนแปลงจ ำนวนค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือในอนำคต 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณ
อำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกเมื่อเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำซำกใหม่
หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่
ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้ับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
นั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที่เก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ือง
กบัสินทรัพยน์ั้น 

ผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอาย ุ

กลุ่มบริษทัฯ มีขอ้ผูกมดัในกำรให้ประโยชน์แก่พนกังำนหลงัเกษียณอำยุ/ปฏิบตัิงำนครบก ำหนดเวลำ โดยหน้ีที่มีต่อ
พนกังำนเป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำนไทยและนโยบำยของบริษทัฯ ประมำณกำรหน้ีสินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเป็นมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงำนที่ค  ำนวณดว้ยวิธีคณิตศำสตร์ประกนัภยัจำกหลำย
สมมติฐำน สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประเมินค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์ของพนักงำนสุทธิประจ ำงวดไดร้วมถึงอตัรำคิดลด อตัรำ
กำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือนพนักงำน และอตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำนและอื่น ๆ กำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำ
เหล่ำน้ีมีผลต่อประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนักงำนสุทธิ ในทุกปีกลุ่มบริษทัฯ จะมีกำรทบทวน
สมมติฐำนดงักล่ำว เช่น อตัรำคิดลดที่เหมำะสม ซ่ึงควรสะทอ้นถึงอตัรำดอกเบ้ียที่ควรน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำ
ปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตที่คำดว่ำจะตอ้งจ่ำยให้กบัพนักงำน ในกำรประเมินอตัรำคิดลดที่เหมำะสม 
กลุ่มบริษทัฯ จะพิจำรณำโดยเทียบเคียงกบัอตัรำดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบำลระยะยำว 

มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและตราสารอนุพันธ์ 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำดซ้ือขำยคล่องวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
กลุ่มบริษทัฯ ใชดุ้ลยพินิจในกำรเลือกวิธีกำรและตั้งขอ้สมมติฐำนซ่ึงส่วนใหญ่อำ้งอิงจำกสถำนะของตลำดท่ีมีอยู่ ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำน 

5. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน 

บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือกิจกำรต่ำง ๆ ที่มีควำมเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ โดยกำร
เป็นผูถื้อหุ้นหรือมีผูถ้ือหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมกำรร่วมกนั รำยกำรที่มีข้ึนกบับุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัไดก้ ำหนด
ข้ึนโดยใชร้ำคำตลำดหรือในรำคำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ   

รำยละเอียดควำมสัมพนัธ์ที่กลุ่มบริษทัฯ  มีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีกำรควบคุม หรือเป็นกิจกำรท่ีบริษทัฯ 
ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีรำยกำรบญัชีกบักลุ่มบริษทัฯ มีดงัน้ี 
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5.1 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 

กจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั  ประเทศ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์  สถำนะบริษัท 

บริษัทย่อย:       
 บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั  ไทย  ถือหุน้  อยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี 
 บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั  ไทย  ถือหุน้  ด ำเนินธุรกิจ 
 บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั  กมัพชูำ  ถือหุน้  หยดุด ำเนินธุรกิจ 
 บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั  ไทย  ถือหุน้  ด ำเนินธุรกิจ 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั:       
 บริษทั บีแอนดพี์ อกริ โปรดกัส์ จ ำกดั  ไทย  กรรมกำรร่วมกนั  ด ำเนินธุรกิจ 
 บริษทั ไทยไบโอเลก็ซ์ จ  ำกดั  ไทย  ผูถื้อหุน้ร่วมกนั  ด ำเนินธุรกิจ 

5.2 รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญัระหว่ำงบริษทัฯ กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 
ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   

 2564  2563  2564  2563  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บริษัทย่อย         
บริษัท ผล พำลำเดียม จ ำกดั         
ซ้ือสินคำ้ -  -  1,218,814.36  624,754.10 

 
รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม  
ร้อยละ 5 - 15 

ขำยสินคำ้ -  -  26,235,515.92  32,428,791.51 
 

รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม
ตำมขอ้ตกลง  

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรงำน -  -  1,560,000.00  1,560,000.00  รำคำตำมท่ีตกลงในสัญญำ 
บริษัท ผล วอเตอร์ จ ำกดั         
ซ้ือสินคำ้ -  -  14,133.44  -  รำคำตำมท่ีตกลงระหวำ่งกนั 
ขำยสินคำ้ - 

 
- 

 
1,004,717.81 

 
2,225,191.00 

 
รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม  
ร้อยละ 5 - 15 

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรงำน -  -  1,800,000.00  1,800,000.00  รำคำตำมท่ีตกลงในสัญญำ 
รำยไดค่้ำเช่ำทรัพยสิ์น -  -  300,000.00  720,000.00  รำคำตำมท่ีตกลงในสัญญำ 
ขำยทรัพยสิ์น -  -  467,289.72  -  รำคำตำมท่ีตกลงระหวำ่งกนั 
รำยไดอ้ื่น -  -  -  171,598.58  รำคำตำมตกลงในสัญญำ 
ดอกเบ้ียรับ -  -  168,942.45  212,079.40  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 ต่อปี 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ -  -  9,200.00  -  รำคำตำมท่ีตกลงระหวำ่งกนั 
บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั         
ซ้ือสินคำ้ -  -  -  67,040.45  รำคำทุน 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั          
ขำยสินคำ้ 537,068.00  22,250.00  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงระหวำ่งกนั 
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร 3,000.00  -  -  -  รำคำตลำด 
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5.3 ยอดคงเหลือระหวำ่งกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืนกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        

ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั -  -  11,284,465.27  8,649,912.22 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั -  -  3,598,376.20  3,236,540.03 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั -  -  544,533.70  19,002.13 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -  -  15,427,375.17  11,905,454.38 

หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน -  -  (3,598,376.20)  (3,236,540.03) 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  11,828,998.97  8,668,914.35 

ลูกหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

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

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั -  -  -  139,100.00 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั -  -  3,693,852.91  3,478,805.18 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั -  -  520,901.37  224,700.00 

รวมลูกหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -  -  4,341,032.37  3,968,883.27 

หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน -  -  (3,820,131.00)  (3,605,083.27) 

รวมลูกหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  520,901.37  363,800.00 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  12,349,900.34  9,032,714.35 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ        

บริษัท พดีี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั        

ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี -  -  5,000,000.00  5,000,000.00 

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

ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี                -                 -  -  - 
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 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

บริษัท ผล วอเตอร์ จ ำกดั        

ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี -  -  2,000,000.00  3,000,000.00 

หกั จดัประเภทเป็นเงินใหกู้ร้ะยะยำวแก่กิจกำร                                  
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน                        
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก -  -  -  

   
(3,000,000.00) 

ยอดคงเหลือหลงัจดัประเภท -  -  2,000,000.00  - 

หกั จดัประเภทเป็นเงินใหกู้ร้ะยะยำวแก่                          
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  (2,000,000.00)  - 

บวก ใหกู้ย้มืเพิ่มระหวำ่งปี -  -  6,000,000.00  6,000,000.00 

หกั รับช ำระเงินใหกู้ย้มืระหวำ่งปี -  -  (1,000,000.00)  (4,000,000.00) 

ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี -  -  5,000,000.00  2,000,000.00 

5.3.1 เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัท ผล วอเตอร์ จ ำกัด เป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน ก ำหนดจ่ำยช ำระคืน             
เม่ือทวงถำม คิดอตัรำดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 4.70 ต่อปี โดยในระหว่ำงปี 2564 บริษทัฯ ไดท้บทวนแผนธุรกิจ
ส ำหรับเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่ บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั จ ำนวน 2 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ มีควำมตั้งใจท่ีจะไม่
เรียกช ำระคืนภำยใน 1 ปี จึงพิจำรณำจดัประเภทเป็นเงินให้กูย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5.3.2 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั เป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน ก ำหนดจ่ำย
ช ำระคืนเม่ือทวงถำม คิดอตัรำดอกเบ้ียในอตัรำ MLR ของธนำคำรกสิกรไทย บวกเพ่ิมร้อยละ 3 ต่อปี (ร้อยละ 
10.13 - 10.25)  

บริษทั พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด ได้ผิดนัดช ำระค่ำดอกเบ้ียตั้ งแต่เดือนมกรำคม 2555 บริษทัฯ ได้ตั้ ง            
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนส ำหรับเงินตน้และดอกเบ้ียคำ้งรับดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน เงินตน้
จ ำนวน 5 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียรับส่วนท่ีรับรู้ไวเ้ป็นดอกเบ้ียคำ้งรับตั้งแต่เดือนมกรำคม 2555 จนถึงเดือน
มิถุนำยน 2555 จ ำนวนเงิน 0.25 ลำ้นบำท และบริษทัฯ ไดห้ยดุรับรู้รำยไดค้่ำดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2555 
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 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืนกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

เจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        
บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั -  -  56,735.41  27,392.00 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -  -  56,735.41  27,392.00 
        

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืนกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -  -  56,735.41  27,392.00 

5.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 34,922,003.51  32,439,993.49  30,819,312.06  28,240,034.02 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 831,702.96  1,026,108.00  722,742.96  891,375.00 

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคญั 35,753,706.47  33,466,101.49  31,542,055.02  29,131,409.02 

5.5 ภำระกำรค ้ำประกนัใหแ้ก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯ มีภำระกำรค ้ำประกนัสินเช่ือใหแ้ก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

- หนงัสือค ้ำประกนักบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงส ำหรับบริษทัย่อยคือ บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั วงเงิน 10 ลำ้น
บำท และมีกำรใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 4.46 ลำ้นบำท  

- วงเงินตัว๋สัญญำใชเ้งินกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงส ำหรับบริษทัย่อยคือ บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั วงเงิน 10 
ลำ้นบำท และยงัไม่มีกำรใชว้งเงินดงักล่ำว 

- หนังสือค ้ำประกนักบัสถำบนักำรเงินสองแห่งส ำหรับบริษทัย่อยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั โดยเป็นกำรใช้
วงเงินสินเช่ือร่วมกนัภำยใตว้งเงิน 20 ลำ้นบำท และมีกำรใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 2.04 ลำ้นบำท  

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

- เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีทกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงส ำหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั 
โดยเป็นกำรใชว้งเงินสินเช่ือร่วมกนัภำยใตว้งเงิน 10 ลำ้นบำท และยงัไม่มีกำรใชว้งเงินดงักล่ำว 
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6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

เงินสดในมือ 333,082.79  334,419.91  98,666.89  109,143.27 

เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย ์ 27,592,010.50  37,522,973.24  19,426,535.27  18,600,429.78 

เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 30,138,974.19  54,294,160.67  28,758,296.66  50,793,757.65 

เช็ครับท่ียงัไม่ไดน้ ำฝำก 648,027.98  233,711.38  648,027.98  198,457.18 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 58,712,095.46  92,385,265.20  48,931,526.80  69,701,787.88 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

7.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำ        

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 173,205,534.35  167,783,161.40  143,536,208.23  143,944,624.72 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  15,427,375.17  11,905,454.38 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ 173,205,534.35  167,783,161.40  158,963,583.40  155,850,079.10 

หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (4,945,217.63)  (5,516,659.99)  (4,689,886.10)  (4,871,492.29) 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 168,260,316.72  162,266,501.41  154,273,697.30  150,978,586.81 
        

ลูกหนีอ่ื้น        

ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  4,341,032.37  3,968,883.27 

ลูกหน้ีอ่ืน  3,155,916.14  3,778,870.86  2,447,980.30  3,010,225.51 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้กิจกำรอ่ืน 3,065,742.47  7,441,636.05  1,690,619.27  5,971,331.05 

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

ลูกหน้ีค่ำวสัดุก่อสร้ำง 52,175,284.00  55,622,247.92  52,175,284.00  55,622,247.92 

เงินทดรองจ่ำย 13,663,887.85  13,653,887.85  13,653,887.85  13,653,887.85 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,951,089.97  2,125,708.17  1,891,948.77  2,091,396.03 

ภำษีมูลค่ำเพิ่มรอเรียกเกบ็ 1,311,527.20  746,733.81  1,259,076.46  581,510.55 

ภำษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ำยรอขอคืน 559,411.09  562,019.28  -  - 

ภำษีอำกรขำเขำ้รอเรียกคืน 12,272.33  2,011,831.42  12,272.33  2,011,831.42 
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 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ 2,853,351.18  3,022,831.08  1,422,432.08  1,422,432.08 
อ่ืน ๆ 654,982.32  499,383.53  489,826.85  72,886.19 

รวมลูกหนีอ่ื้น 138,068,429.06  149,266,368.15  137,496,044.29  147,654,569.55 

หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน        

ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั                   -                    -  (3,820,131.00)  (3,605,083.27) 

ลูกหน้ีอ่ืน (3,012,668.54)  (3,668,927.82)  (2,438,489.59)  (3,094,748.87) 

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

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

เงินทดรองจ่ำย (13,623,887.85)  (13,623,887.85)  (13,623,887.85)  (13,623,887.85) 

รวมค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ (127,476,804.90)  (132,716,281.77)  (130,169,476.45)  (135,193,905.59) 

ลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 10,591,624.16  16,550,086.38  7,326,567.84  12,460,663.96 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 178,851,940.88  178,816,587.79  161,600,265.14  163,439,250.77 

7.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มียอดลูกหน้ีกำรคำ้ โดยแยกตำมจ ำนวนวนัท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 116,328,895.96  111,698,540.10  105,012,273.38  103,838,852.64 
เกินก ำหนดช ำระ        

1 - 60 วนั 42,557,529.10  41,330,075.68  36,252,604.79  37,190,062.19 
61-120 วนั 1,511,373.40  1,987,795.59  748,351.80  1,132,329.59 
121-180 วนั 546,811.41  6,126,362.04  276,266.51  136,502.04 
เกิน 180 วนัข้ึนไป 12,260,924.48  6,640,387.99  1,246,711.75  1,646,878.26 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรอ่ืน 173,205,534.35  167,783,161.40  143,536,208.23  143,944,624.72 

หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (4,945,217.63)  (5,516,659.99)  (1,091,509.90)  (1,634,952.26) 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรอ่ืน - สุทธิ 168,260,316.72  162,266,501.41  142,444,698.33  142,309,672.46 
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 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ -  -  2,120,745.59  3,744,145.19 

เกินก ำหนดช ำระ        

1- 60 วนั -  -  6,114,449.73  4,924,769.16 

61-120 วนั -  -  3,593,803.65  - 

เกิน 180 วนัข้ึนไป -  -  3,598,376.20  3,236,540.03 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  -   -  15,427,375.17  11,905,454.38 

หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน -  -  (3,598,376.20)  (3,236,540.03) 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  11,828,998.97  8,668,914.35 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 168,260,316.72  162,266,501.41  154,273,697.30  150,978,586.81 

8. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 238,444,481.20  171,245,938.83  217,310,458.41  163,604,460.11 

สินคำ้ระหว่ำงทำง 18,924,152.32  14,209,063.16  17,210,824.67  13,281,569.44 

งำนระหว่ำงท ำ 1,015,194.96  427,755.08  48,731.90  80,578.03 

รวมสินค้ำคงเหลือ 258,383,828.48  185,882,757.07  234,570,014.98  176,966,607.58 

หกั ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำ (36,218,958.04)  (30,380,639.66)  (31,308,762.02)  (28,370,686.63) 

สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 222,164,870.44  155,502,117.41  203,261,252.96  148,595,920.95 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม  30,380,639.66  29,602,151.30  28,370,686.63  28,168,743.80 

ตั้งเพ่ิมระหว่ำงปี 14,907,375.51  10,082,104.41  12,031,005.15  9,247,480.13 

โอนกลบั (9,147,331.74)  (9,302,062.67)  (9,092,929.76)  (9,045,537.30) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 78,274.61  (1,553.38)                -                - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  36,218,958.04  30,380,639.66  31,308,762.02  28,370,686.63 

9. เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ำ้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ได้น ำเงินฝำกธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงจ ำนวนเงิน 30 ล้ำนบำท ไปเป็น
หลกัทรัพยเ์พ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น (หมำยเหตุ 29)  

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
   หน่วย: บำท 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
สัดส่วนกำรลงทุน 

ร้อยละ 2564 
 

2563 
บริษัท 2564 2563 จ ำนวนเงิน ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ สุทธิ จ ำนวนเงิน ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ สุทธิ 

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

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

(แคมโบเดีย) จ ำกดั 100.00 100.00 
     

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

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

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั 99.99 99.99 49,999,970.00  (45,594,638.58) 4,405,331.42 49,999,970.00  (45,594,638.58) 4,405,331.42 

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

11. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บำท 

     สัดส่วนกำร
ลงทุนร้อยละ 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

     2564  2563 
บริษทั เอน็ แอนด ์พี โฮลด้ิง จ ำกดั      
รำคำทุน 2  1,000,000.00  1,000,000.00 
หกั ค่ำเผือ่กำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน         (1,000,000.00)        (1,000,000.00) 

สุทธิ                      -                     - 
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12. เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่พนักงำน 

เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่พนักงำน เป็นเงินให้กูย้ืมในรูปสัญญำเงินกูเ้พ่ือเป็นสวสัดิกำรของพนักงำน คิดดอกเบ้ียในอตัรำ              
ร้อยละ 10 ต่อปี 

13. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

           หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยอดคงเหลือ ณ 
วนัที่ 31 ธันวำคม 

2563 

 รำยกำรเคล่ือนไหวระหว่ำงปี  ยอดคงเหลือ ณ 
วนัที่ 31 ธันวำคม

2564 
  

เพิม่ขึน้  ลดลง  

รำคำทุน        

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

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

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

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 
 

       

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 19,119,587.74  456,095.18  -  19,575,682.92 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม 19,119,587.74  456,095.18  -  19,575,682.92 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 5,311,894.74      4,855,799.56 

บริษทัฯ ประเมินรำคำอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนและสิทธิกำรเช่ำทั้งหมด 4 แห่งดงัน้ี 

  หน่วย: ล้ำนบำท     

  รำคำตำมบัญชี  

รำคำประเมิน 

 

ผู้ประเมินอสิระ 

 
วนัที่รำยงำนกำร
ประเมินทรัพย์สิน แห่งที่  

อสังหำริมทรัพย์ 
เพ่ือกำรลงทุน 

 สินทรัพย์สิทธิ
กำรใช้อำคำร  รวม 

  
 

1  2.13  -  2.13  5.00  บริษทั โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ ำกดั  

13 กุมภำพนัธ์ 2561 

2  1.68  -  1.68  7.90  บริษทั โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ ำกดั  

3 กนัยำยน 2563 

3  1.05  -  1.05  6.92  บริษทั โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ ำกดั  

8 กนัยำยน 2563 

4  -  0.80  0.80  3.94  บริษทั โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ ำกดั  

28 ตุลำคม 2557 

  4.86  0.80  5.66       
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รำคำประเมินของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแห่งท่ี 4 จ ำนวนเงิน 3.94 ลำ้นบำท ไดมี้กำรพิจำรณำรวมสินทรัพยสิ์ทธิกำร
ใชอ้ำคำร ซ่ึงมีรำคำตำมบญัชีสุทธิจ ำนวน 0.80 ลำ้นบำท 

รำคำประเมินดงักล่ำวขำ้งตน้ไดพิ้จำรณำจำกวีธีเปรียบเทียบรำคำตลำดส ำหรับอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแห่งท่ี 1 ถึง 
แห่งท่ี 3 และวิธีรำยไดส้ ำหรับอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแห่งท่ี 4 

กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ถูกจดัล ำดบัชั้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม อยู่ในระดบัท่ี 2 จำกเกณฑ์
ขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ฝ่ำยบริหำรยงัไม่ไดด้ ำเนินกำรประเมินรำคำมูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยแ์ห่งท่ี 4  ข้ึนใหม่ 
เน่ืองจำกอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนท่ีจะถือต่อไปในระยะยำวมีมูลค่ำไม่เป็นสำระส ำคญั 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ไดบ้นัทึกรวมอยู่ในก ำไรขำดทุนของงบกำรเงินรวมและ      
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 0.46 ลำ้นบำท และ 0.48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

รำคำทุนของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนท่ีหกัค่ำเส่ือมรำคำครบแลว้และยงัคงใชง้ำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 
ของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 1.68 ลำ้นบำท และ 0.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

บริษทัฯ ไดน้ ำอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 จ ำนวน 
4.86 ลำ้นบำท และ 5.28 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปจ ำนองเพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงินกูย้ืมระยะยำวกบั
สถำบนักำรเงิน 2 แห่ง (หมำยเหตุ 19 และ 29) 

14. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

  
ยอดคงเหลือ         
ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม           

2563 

รำยกำรเคล่ือนไหวระหว่ำงปี  
ยอดคงเหลือ       
ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม        

2564 

 
รับโอนจำกสินทรัพย์

สิทธิกำรใช้  

 
 
 

เพิม่ขึน้ 

 
 
 

ลดลง 

 
ผลต่ำงกำร
แปลงค่ำงบ
กำรเงิน 

รำคำทุน       
ท่ีดิน 32,384,486.00 - - -     - 32,384,486.00 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 103,198,389.58 - - (517,948.00)     - 102,680,441.58 
เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 33,041,015.54 - 655,201.64 (1,663,380.11)   5,581.62 32,038,418.69 
สินคำ้สำธิตและเคร่ืองมือโรงงำน 23,564,968.43 - 113,751.06 (107,465.47)     - 23,571,254.02 
ยำนพำหนะ 2,206,836.45 919,626.16 - -     - 3,126,462.61 
สำธำรณูปโภค 15,525,807.77 - 1,944,774.77 (3,095,920.67)     - 14,374,661.87 
เคร่ืองจกัรส ำหรับขดุเจำะบำดำล 496,240.00 - - -     - 496,240.00  
สินทรัพยภ์ำยใตสั้ญญำขำยน ้ำ 16,267,266.57 - 1,926,381.17 -     - 18,193,647.74 
อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีมีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำ 14,776,148.46 - - - - 14,776,148.46 
สินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 98,051.00 - 92,879.00 -     - 190,930.00 

     รวมรำคำทุน 241,559,209.80 919,626.16 4,732,987.64 (5,384,714.25) 5,581.62 241,832,690.97 
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 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

  
ยอดคงเหลือ         
ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม           

2563 

รำยกำรเคล่ือนไหวระหว่ำงปี  
ยอดคงเหลือ       
ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม        

2564 

 
รับโอนจำกสินทรัพย์

สิทธิกำรใช้  

 
 
 

เพิม่ขึน้ 

 
 
 

ลดลง 

 
ผลต่ำงกำร
แปลงค่ำงบ
กำรเงิน 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 48,462,410.13 - 3,759,150.30 (517,943.00) - 51,703,617.43 
เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 29,397,516.68 - 1,632,648.66 (1,636,746.75) 5,578.25 29,398,996.84 
สินคำ้สำธิตและเคร่ืองมือโรงงำน 21,627,887.39 - 828,434.78 (106,685.87) - 22,349,636.30 
ยำนพำหนะ 1,266,841.30 581,221.30 243,725.33 - - 2,091,787.93 
สำธำรณูปโภค 14,618,233.25 - 250,845.30 (3,080,302.89) - 11,788,775.66 
เคร่ืองจกัรส ำหรับขดุเจำะบำดำล 332,424.39 - 7,040.02 - - 339,464.41 
สินทรัพยภ์ำยใตสั้ญญำขำยน ้ำ 11,138,384.02 - 61,045.77 - - 11,199,429.79 
อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีมีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำ 14,775,425.49 - - - - 14,775,425.49 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม 141,619,122.65 581,221.30 6,782,890.16 (5,341,678.51) 5,578.25 143,647,133.85 

มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิก่อนหักค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ 99,940,087.14     98,185,557.12 
หกั ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ 5,272,129.86     5,272,129.86 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 94,667,957.28     92,913,427.26 

 
 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ยอดคงเหลือ                     
ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม  

2563 

รำยกำรเคล่ือนไหวระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ                     
ณ วนัที่ 31  
ธันวำคม  

2564 

 
รับโอนจำกสินทรัพย์

สิทธิกำรใช้  

 
 

เพิม่ขึน้ 

 
 

ลดลง 
 

รำคำทุน      
ท่ีดิน 32,384,486.00 - - - 32,384,486.00 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 102,680,441.58 - - - 102,680,441.58 
เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 32,255,845.16 - 608,451.18 (1,558,954.87) 31,305,341.47 
สินคำ้สำธิต 23,533,781.03 - 27,521.06 (99,400.05) 23,461,902.04 
ยำนพำหนะ 2,206,836.45 919,626.16 - - 3,126,462.61 
สำธำรณูปโภค 15,399,616.45 - 1,944,774.77 (2,969,729.35) 14,374,661.87 
สินทรัพยภ์ำยใตสั้ญญำขำยน ้ำ 9,884,202.50 - - (5,148,742.00) 4,735,460.50 
อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีมีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำ 14,776,148.46 - - - 14,776,148.46 
สินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง             98,051.00 - 92,879.00 - 190,930.00 

รวมรำคำทุน 233,219,408.63 919,626.16 2,673,626.01 (9,776,826.27) 227,035,834.53 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 47,944,467.13 - 3,759,150.30 - 51,703,617.43 
เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 28,899,661.32 - 1,498,196.56 (1,536,177.28) 28,861,680.60 
สินคำ้สำธิต 21,754,413.37 - 754,758.34 (98,623.45) 22,410,548.26 
ยำนพำหนะ 1,266,841.30 581,221.30 243,725.33 - 2,091,787.93 
สำธำรณูปโภค 14,492,042.93 - 250,845.30 (2,954,112.57) 11,788,775.66 
สินทรัพยภ์ำยใตสั้ญญำขำยน ้ำ 9,878,311.96 - - (5,148,732.00) 4,729,579.96 
อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีมีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำ 14,775,425.49 - - - 14,775,425.49 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม 139,011,163.50 581,221.30 6,506,675.83 (9,737,645.30) 136,361,415.33 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 94,208,245.13    90,674,419.20 
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ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ได้บันทึกรวมอยู่ในก ำไรขำดทุนของงบกำรเงินรวม            
จ ำนวนเงิน 6.78 ลำ้นบำท และ 7.97 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และรวมอยูใ่นก ำไรขำดทุนของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวนเงิน 
6.51 ลำ้นบำท และ 7.75 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

บริษทัฯ ไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 จ ำนวน 73.52 
ลำ้นบำท และ 76.53 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปจ ำนองเพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงินกูย้ืมระยะยำวกบัสถำบนั
กำรเงินแห่งหน่ึง (หมำยเหตุ 19 และ 29) 

รำคำทุนของสินทรัพยถ์ำวรท่ีหักค่ำเส่ือมรำคำครบแล้วและยงัคงใช้งำนอยู่ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ของ                   
งบกำรเงินรวมจ ำนวน 78.12 ลำ้นบำท และ 79.93 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 77.81 ลำ้นบำท 
และ 79.16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
 

15. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นก ำไรขำดทุนของงบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวนเงิน 0.63 ลำ้นบำท และ 0.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 

 

 

 

 

   หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยอดคงเหลือ ณ 
วนัที่ 31 ธันวำคม 

2563 

รำยกำรเคล่ือนไหวระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ ณ 
วนัที่ 31 ธันวำคม 

2564 

 

โอนออกไปเป็นที่ดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ 

 
เพิม่ขึน้ 

 

ลดลง 

รำคำทุน      
สิทธิกำรเช่ำอำคำร 5,600,000.00 - - - 5,600,000.00 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 463,012.00 - - - 463,012.00 
ยำนพำหนะ     2,676,635.52 (919,626.16) 783,198.42 - 2,540,207.78 

รวมรำคำทุน 8,739,647.52 (919,626.16) 783,198.42                   - 8,603,219.78 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม      
สิทธิกำรเช่ำอำคำร     4,577,253.98 - 225,400.00 - 4,802,653.98 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน         92,602.41 - 92,602.40 - 185,204.81 
ยำนพำหนะ       645,356.14 (581,221.30) 313,192.46 - 377,327.30 

รวมค่ำตัดจ ำน่ำยสะสม 5,315,212.53 (581,221.30) 631,194.86                   - 5,365,186.09 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 3,424,434.99    3,238,033.69 
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16. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 41,375,585.55  41,420,115.11  39,212,122.84  39,717,741.03 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี             -              -              -              - 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563   

มีดงัน้ี  
 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัที ่
31 ธันวำคม            

2563 
 

ก ำไร (ขำดทุน) 

ณ วนัที ่
31 ธันวำคม  

2564 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี    
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 26,827,624.40 (1,162,183.85) 25,665,440.55 
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 5,937,122.24 1,152,008.74 7,089,130.98 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน       
    ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 7,553,974.80 330,471.40 7,884,446.20 
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกค่ำปรับ 116,105.40 - 116,105.40 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน 213,252.80 (19,796.50) 193,456.30 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึน 180,000.00 - 180,000.00 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 481,852.95 (386,305.09) 95,547.86 
หน้ีสินสัญญำอนุพนัธ์ 110,182.52 (79,236.26) 30,946.26 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวรระหวำ่งกนั                              - 82,497.05 82,497.05 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ระหวำ่งกนั                              - 38,014.95 38,014.95 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  41,420,115.11 (44,529.56) 41,375,585.55 
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 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม 

 
ณ วนัที ่

31 ธันวำคม 
2562 

ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัที่ 9 

 
ก ำไร 

(ขำดทุน) 

 
ก ำไร 

(ขำดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วนัที ่
31 ธันวำคม 

2563 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 26,821,804.07                     - 5,820.33           - 26,827,624.40 
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 5,775,799.49                     - 161,322.75          - 5,937,122.24 
ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยั 
    ท่ีมีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำ 445,960.66                     - (445,960.66) -                   - 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน       
    ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 7,503,506.80                     - 949,477.40 (899,009.40) 7,553,974.80 
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกค่ำปรับ 118,758.24                     - (2,652.84) - 116,105.40 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน 120,431.69                     - 92,821.11 - 213,252.80 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึน 185,377.08                     - (5,377.08) - 180,000.00 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 867,396.10                     - (385,543.15) - 481,852.95 
หน้ีสินสัญญำอนุพนัธ์                     - 120,036.00 (9,853.48) - 110,182.52 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 41,839,034.13 120,036.00 360,054.38 (899,009.40) 41,420,115.11 

      
 

 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่
31 ธันวำคม 

2563 
 

ก ำไร (ขำดทุน) 

 
ก ำไร (ขำดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วนัที ่
31 ธันวำคม  

2564 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 26,595,183.95 (1,156,583.84) - 25,438,600.11 
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 5,674,137.33 587,615.07 - 6,261,752.40 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน       
    ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 6,969,749.20 267,489.65 (86,070.74) 7,151,168.11 
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกค่ำปรับ 116,105.40 - - 116,105.40 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน 72,382.63 (38,832.07) - 33,550.56 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึน 180,000.00 - - 180,000.00 
หน้ีสินสัญญำอนุพนัธ์ 110,182.52 (79,236.26)                    - 30,946.26 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  39,717,741.03 (419,547.45) (86,070.74) 39,212,122.84 

 

 

 

 

 



  

 43 
   

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

ณ วนัที ่
31 ธันวำคม 

2562 

ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัที่ 9 ก ำไร (ขำดทุน) 

ก ำไร 
(ขำดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วนัที ่
31 ธันวำคม  

2563 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 26,588,102.31                    - 7,081.64              - 26,595,183.95 
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 5,633,748.76                    - 40,388.57                  - 5,674,137.33 
ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยั 
    ท่ีมีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำ 445,960.66                    - (445,960.66)                  -                    - 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน       
    ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 7,053,814.40                    - 883,814.20 (967,879.40) 6,969,749.20 
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกค่ำปรับ 118,758.24                    - (2,652.84)                 - 116,105.40 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน 106,754.39                    - (34,371.76)                  - 72,382.63 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึน 185,377.08                    - (5,377.08)                 - 180,000.00 
หน้ีสินสัญญำอนุพนัธ์                    - 120,036.00 (9,853.48)                 - 110,182.52 

รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 40,132,515.84 120,036.00 433,068.59 (967,879.40) 39,717,741.03 

17. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563 

ทรัสตรี์ซีท 61,724,120.32  54,598,879.92   

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 61,724,120.32  54,598,879.92 

อตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 อตัรำดอกเบีย้ต่อปี 
 2564  2563 
ทรัสตรี์ซีท  อตัรำตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 

 (ร้อยละ 2.70)  
อตัรำตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 

 (ร้อยละ 2.70) 

 

 

 

 

 



  

 44 
   

18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บำท 

    งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
    2564  2563   2564  2563 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
   เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน        

-  ในประเทศ 47,049,542.34  64,495,193.46  43,152,825.74  56,073,222.88 
-  ต่ำงประเทศ 75,597,225.01  49,013,730.40  71,679,041.05  45,553,504.00 

   เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  56,735.41  27,392.00 
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำ 122,646,767.35  113,508,923.86  114,888,602.20  101,654,118.88 
        

เจ้ำหนีอ่ื้น        
เจำ้หน้ีค่ำปรับจำกกำรส่งมอบงำนลำ่ชำ้ 3,596,867.21  3,067,061.44  3,067,061.44  3,067,061.44 
ภำษีขำยรอเรียกเกบ็ 651,425.99  486,203.28  380,326.83  380,326.83 
เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 2,053,491.31  1,450,273.92  1,499,742.78  838,538.02 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย 2,662,466.56  2,800,547.93  2,374,491.26  2,382,011.78 
โบนสัคำ้งจ่ำย 18,682,869.00  17,625,165.75  16,976,409.00  16,476,300.00 
ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จกรรมกำร 6,168,841.74  3,845,250.00  5,652,440.63  3,382,750.00 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ 896,889.09  6,176,737.88  624,079.59  4,182,014.15 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรน ำเขำ้คำ้งจ่ำย 1,147,557.17  915,403.23  1,147,557.17  915,403.23 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 821,345.00  5,186,319.06  26,130.00  4,558,319.06 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 4,810,958.00  4,840,796.75  3,226,153.69  3,492,147.84 
อื่น ๆ 892,049.59  1,282,394.83  597,055.02  923,561.16 

รวมเจ้ำหนีอ่ื้น 42,384,760.66  47,676,154.07  35,571,447.41  40,598,433.51 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 165,031,528.01  161,185,077.93  150,460,049.61  142,252,552.39 

19. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

      หน่วย: บำท 

      งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2564  2563 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   14,895,000.00  22,035,000.00 

จ่ำยช ำระคืนในระหว่ำงปี   (7,140,000.00)  (7,140,000.00) 

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

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ   615,000.00  7,755,000.00 
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เม่ือวนัท่ี 26 มกรำคม 2559 บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำกู้เงินกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวน 50 ล้ำนบำท                        
เพื่อรองรับ Core-Trading Asset ไดแ้ก่สินคำ้คงเหลือของบริษทัฯ โดยก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ตำมสัญญำเงินกูเ้ป็นรำยเดือน
ภำยใน 84 งวด ซ่ึงงวดท่ี 1-83 ช ำระงวดละ 595,000 บำท และงวดท่ี 84 ช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ในอตัรำดอกเบ้ีย THBFIX 
บวกดว้ยร้อยละ 1.85 ต่อปี ในกรณีท่ีอตัรำดอกเบ้ีย THBFIX ดงักล่ำวมีอตัรำต ่ำกว่ำอตัรำร้อยละ 0 ต่อปี บริษทัฯ ตอ้งช ำระ
ดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.85 ต่อปี นอกจำกน้ีบริษทัฯ มีสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียท่ีท ำกบัธนำคำรผูใ้ห้กูจ้ำกเดิม 
THBFIX บวกด้วยร้อยละ 1.85 ต่อปี เป็นอตัรำคงท่ีต่อปี (ร้อยละ 4.7) โดยเร่ิมช ำระเงินต้นและดอกเบ้ียงวดแรกเดือน
กมุภำพนัธ์ 2559  

ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำกูเ้งินเพ่ือรองรับ Core-Trading Asset ดงักล่ำว บริษทัฯ มีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ี
ส ำคญับำงประกำร เช่น  

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

- กำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี (DSCR) ไม่นอ้ยกวำ่ 2 เท่ำ 

บริษทัฯ ไดน้ ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วนของบริษทัฯ ท่ีบนัทึกในบญัชีอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธิ และบญัชี
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิไปจดจ ำนองเพ่ือค ้ำประกนัเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินดงักล่ำว (หมำยเหตุ 13                
และ 14) 

20. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บำท 

    งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ    

- ภำยใน 1 ปี 802,271.75  578,567.74 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,679,876.00  1,382,148.00 

หกั ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (149,746.03)  (131,388.30) 

มูลค่ำปัจจุบันของหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 2,332,401.72  1,829,327.44 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (726,652.22)  (516,046.74) 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 1,605,749.50  1,313,280.70 
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21. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี         
31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับ 
   ผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัที่ 1 มกรำคม 37,769,874.00   37,517,534.00 

 
34,848,746.00  35,269,072.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:        

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 2,961,740.00  2,873,051.00  2,646,831.27  2,642,216.00 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต -  1,874,336.00  -  1,776,855.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:        
ผล(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร        
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั        
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์ -  (5,475,913.00) 

 
(430,353.72)  (5,787,619.00) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ
ทำงกำรเงิน -  5,017,077.00 

 
-  4,638,094.00 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ
ดำ้นประชำกรศำสตร์ -  (4,036,211.00) 

 
-  (3,689,872.00) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหว่ำงปี (1,309,383.00)  -  (1,309,383.00)  - 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับ 
   ผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 39,422,231.00  37,769,874.00 

 
35,755,840.55  34,848,746.00 

ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ไดแ้สดงในงบก ำไรขำดทุน ดงัน้ี 
  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 1,033,836.00  1,713,688.00  862,902.01  1,520,105.00 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 1,927,904.00  3,033,699.00  1,783,929.26  2,898,966.00 

รวมค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 2,961,740.00  4,747,387.00  2,646,831.27  4,419,071.00 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลดประมำณกำรจำกอตัรำผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบำล และสะทอ้นประมำณกำรของ
จงัหวะเวลำของกำรจ่ำยผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำมรณะในกำรประมำณกำรควำมเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนำคตอยำ่งสมเหตุสมผลประมำณกำร
จำกตำรำงมรณะ 
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ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 (แสดงดว้ย
ค่ำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั) มีดงัน้ี 

  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

อตัรำคิดลด 1.61% - 1.81%  1.61% - 1.81%  1.61%  1.61% 
เงินเดือนรำยเดือนในอนำคตท่ีเพ่ิมข้ึน 5.00%  5.00%  5.00%  5.00% 
อตัรำมรณะ 100% ของ

ตำรำงมรณะปี 
2560  

100% ของ
ตำรำงมรณะปี 

2560 

 100% ของ
ตำรำงมรณะปี 

2560  

100% ของ
ตำรำงมรณะปี 

2560 
รำคำทองค ำ (บำทละ) 22,000 บำท  22,000 บำท  22,000 บำท  22,000 บำท 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกั แสดงถึงผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติหลกัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของ
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  หน่วย: บำท 

 กำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

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

อตัรำคิดลด (3,841,055.00)  4,138,097.00  (3,538,819.00)  3,817,437.00 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 4,515,861.00  (4,210,511.00)  4,188,287.00  (3,901,097.00) 
อตัรำกำรหมุนเวียน (103,524.00)  112,610.00  (97,605.00)  106,197.00 

22. ทุนเรือนหุ้น 

ตำมท่ีประชุมสำมญัผูถื้อประจ ำปี 2564 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2564 ไดมี้มติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ ำนวน 
8,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 210,500,232 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 202,500,232 บำท โดยกำรตดั
หุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (ESOP-Warrant) ท่ียงัไม่ได้
ออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท ซ่ึงบริษทัฯ ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพำณิชย ์             
เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2564 

23. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นส ำรองตำมกฎหมำยไม่
นอ้ยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หกัดว้ยขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ทุนส ำรองตำมกฎหมำยน้ีไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยปันผลได ้
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24. เงินปันผลจ่ำย 

ปี 2564 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 10/2564 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2564 ไดมี้มติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำง
กำลจำกผลกำรด ำเนินงำนงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 ในอตัรำหุ้นละ 0.16 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 32.40 ลำ้น
บำท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ำยเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 9 กนัยำยน 2564 

ตำมท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2564 ไดมี้มติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 งวดสุดทำ้ยในอตัรำหุ้นละ 0.14 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 28.35 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ำยเงิน
ปันผลแลว้ในวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2564 

ปี 2563  

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 7/2563 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2563 ไดมี้มติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำง
กำลจำกผลกำรด ำเนินงำนงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 ในอตัรำหุ้นละ 0.15 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 30.38 
ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ำยเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 9 กนัยำยน 2563 

ตำมท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2563 ไดมี้มติใหจ่้ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งวดสุดทำ้ยในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 20.25 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ำยเงิน
ปันผลแลว้ในวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2563 

25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัดงัน้ี 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ 
   และงำนระหวำ่งท ำ 

 
(72,422,796.80)  

  
(2,138,669.35)  

  
(57,603,407.40)  

  
(2,452,718.86) 

ซ้ือสินคำ้ 1,004,018,234.29  783,879,621.38  894,491,364.37      705,264,643.57 

ค่ำเส่ือมรำคำและตดัจ ำหน่ำย 8,368,493.79  9,534,776.49  8,092,279.44   9,282,421.76 

เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืน 
   ของพนกังำน 

 
138,017,329.27  

 
 133,323,470.96  

 
  124,635,182.68  

 
124,165,681.41 

ค่ำโฆษณำและค่ำส่งเสริมกำรขำย 3,553,510.99  2,524,976.43  3,347,688.46   2,468,670.68  

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่งสินคำ้ 11,122,717.41  9,716,488.42  10,389,620.21     9,124,653.47 

ค่ำสำธำรณูปโภค 3,015,237.48   3,331,490.00  2,957,369.10  3,274,615.62 

กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ        

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5,810,919.23  (210,217.40)  5,782,919.23  (216,523.98) 
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26. ภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน        
ส ำหรับงวดปัจจุบนั (20,298,920.95)  (17,633,020.13)  (18,409,084.32)  (15,311,417.60) 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
กำรเปล่ียนแปลงของผลแตกต่ำงชัว่ครำว (44,529.56)  360,054.38  (419,547.45)  433,068.59 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับปี (20,343,450.51)  (17,272,965.75)  (18,828,631.77)  (14,878,349.01) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ
2563 มีดงัน้ี 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 

 
- 

  

 
(899,009.40) 

  

 
(86,070.74) 

  

 
(967,879.40) 

กระทบยอดเพ่ือหำอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
  งบกำรเงินรวม 

  2564   2563 

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

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้   102,234,056.83   91,132,515.46  

ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตำมอตัรำภำษี 20.00  20,446,811.37  20.00  18,226,503.09 
ผลกระทบจำกกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั   0.01  9,071.21  -                    - 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมประมวลรัษฎำกร   0.04  37,685.35    0.10  94,178.22 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึนจำกรำยจ่ำยท่ีจ่ำยจริง   (0.40)  (412,285.08)    (1.08)  (983,272.72) 
รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้   (0.46)  (465,600.00)  -                    - 
ผลขำดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี         0.71  727,767.66  -                    - 
ผลขำดทุนในปีก่อนท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี       
     แต่น ำมำใชล้ดค่ำใชจ่้ำยภำษี   -  -  

 
  (0.07)  (64,442.84) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้   19.90  20,343,450.51  18.95  17,272,965.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 50 
   

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2564   2563 

  อตัรำภำษี       อตัรำภำษี     

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

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้   98,069,536.38    78,908,468.99 
ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตำมอตัรำภำษี 20.00  19,613,907.28  20.00  15,781,693.80 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมประมวลรัษฎำกร   0.03  33,809.57    0.10  80,256.98 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึนจำกรำยจ่ำยท่ีจ่ำยจริง   (0.42)  (412,285.08)    (1.24)  (983,601.77) 
รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้   (0.41)  (406,800.00)    -              - 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้   19.20  18,828,631.77  18.86  14,878,349.01 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บำท 
  งบกำรเงินรวม  
 2564  2563 

ผลขำดทุนสะสมทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 7,965,811.92  7,238,268.92 

บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศของบริษทัฯ คือ บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งในประเทศกมัพูชำจะตอ้งเสียภำษี
เงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิท่ีตอ้งเสียภำษีหรืออตัรำภำษีขั้นต ่ำร้อยละ 1 ของรำยไดท้ั้งหมดแลว้แต่
จ ำนวนใดจะสูงกวำ่ 

27. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ บริษทัย่อย และพนกังำนของกลุ่มบริษทัฯ ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อย และพนักงำนจ่ำยเงินสมทบและเงินสะสมเข้ำกองทุนด้วยจ ำนวนเงินท่ี               
เท่ำๆ กนัในอตัรำร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนพนกังำน และจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนในกรณีท่ีออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุน
ของกลุ่มบริษทัฯ  

กลุ่มบริษทัฯ ไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 3.37 ลำ้นบำท และ 
3.18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

28. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

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

ผลกำรด ำเนินงำนได้รับกำรสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอโดยผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนซ่ึงก็คือประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรปฏิบติังำน กลุ่มบริษทัฯ 
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑผ์ลก ำไรหรือขำดทุนของส่วนงำนด ำเนินงำนซ่ึง
เป็นเกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน 
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ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิ 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจและกำรกระทบยอดก ำไรหรือขำดทุนตำมส่วนงำนท่ีรำยงำนของกลุ่มบริษทัฯ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับำท 

 ธุรกจิซ้ือมำขำยไปอุปกรณ์
เพ่ือควำมปลอดภัยและ

อุปกรณ์นิรภัย ธุรกจิเกีย่วกบัระบบบ ำบัดน ้ำ 
ธุรกจิรับเหมำก่อสร้ำงระบบ

ประปำหมู่บ้ำน ตัดรำยกำรระหว่ำงส่วนงำน งบกำรเงินรวม  

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รำยไดจ้ำกบุคคลภำยนอก 1,195,630 1,015,333 30,130 40,031 - 150 -            - 1,225,760 1,055,514 

ตน้ทุนขำยและตน้ทุนบริกำร (912,599) (749,459) (25,845) (32,424) - (213) 272 720 (938,172) (781,376) 

ก ำไรขั้นต้นตำมส่วนงำน        283,031        265,874           4,285          7,607 - (63) 272 720 287,588 274,138 

รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:          
ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปล่ียน - สุทธิ                  (2,643) 2,402 
รำยไดอ่ื้น        4,063 7,045 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย        (92,611) (88,024) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร        (96,512) (102,022) 
ขำดทุนจำกกำรตดัหน้ีสูญลูกหน้ีกำรคำ้ 
      และลูกหน้ีอ่ืน        (701)             --     
ตน้ทุนทำงกำรเงิน        (2,761) (2,406) 
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
      ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ        5,811             --     

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         (20,343) (17,273) 

ก ำไรส ำหรับปี                 81,891         73,860 

ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจและกำรกระทบยอดสินทรัพย์ตำมส่วนงำนท่ีรำยงำนของกลุ่มบริษัทฯ                      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

      หน่วย: พนับำท 

      งบกำรเงินรวม 

  2564  2563 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธิ   4,856   5,312 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ   92,913  94,668 

สินทรัพยส่์วนกลำง   538,461  506,020 

รวมสินทรัพย์   636,230  606,000 
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ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ น ำเสนอรำยไดต้ำมส่วนงำนแยกตำมท่ีตั้งทำงภูมิศำสตร์ของลูกคำ้ อยำ่งไรก็ตำมกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์น
ต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนเงินไม่เป็นสำระส ำคญั 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์ของลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ  
2563 มีดงัต่อไปน้ี 

      หน่วย: พนับำท 

      รำยได้ 

  2564  2563 

ไทย   1,224,112   1,040,489 

ประเทศอื่นๆ   1,648  15,025 

รวม   1,225,760  1,055,514 

ลูกค้ารายใหญ่ 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงท่ีมีมูลค่ำตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มบริษทัฯ 

29. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

ภำระผูกพนั 

ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัฯ มีภำระผูกพนัเกี่ยวกบัสัญญำเช่ำอำคำร และเคร่ืองถ่ำยเอกสำรที่อำยุสัญญำเช่ำส้ินสุดภำยในหน่ึงปีนับ                   
จำกวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั หรือเกิดจำกสญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีภำระผูกพนัขำ้งตน้ท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคต ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หน่วย: บำท 

จ่ำยช ำระ  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ระยะเวลำท่ีไม่เกินหน่ึงปี  199,200.00  171,200.00 
ระยะเวลำท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี  500,566.67  500,566.67 
รวม  699,766.67  671,766.67 
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ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกดิขึ้นกบัสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีภำระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนกบัสถำบนักำรเงิน ดงัน้ี   
หน่วย: ล้ำนบำท   

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
วงเงิน เบิกใช้ ยงัไม่ได้ใช้ วงเงิน เบิกใช้ ยงัไม่ได้ใช้ 

1) แอลซีและทีอำร์ 108.00 22.20 85.80 108.00 22.20 85.80 
2) ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 75.00           - 75.00 65.00            - 65.00 
3) หนงัสือค ้ำประกนั 70.70 8.41 62.29 60.70   1.91 58.79 
4) เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 56.50           - 56.50 56.50            - 56.50 
5) ภำระผกูพนัตำมสัญญำซ้ือ  

    เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 205.00 
 

39.81 165.19 
            

205.00 
 

39.81 165.19 
6) ภำระผกูพนัตำมสินเช่ือ 

    หมุนเวียนแบบรวมวงเงิน 160.00 
 

43.47 116.53 160.00 
 

43.47 116.53 
7) ภำระผูกพนัตำมสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐวงเงิน 1.15 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐโดย                 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ยงัไม่มีกำรใชว้งเงินดงักล่ำว 

บริษทัฯ ได้น ำ เงินฝำกธนำคำรของบริษัทฯ  และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงบำงส่วนของบริษทัฯ ท่ีบันทึกในบัญชี
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธิ และบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมำยเหตุ 9, 13 และ 14) ค ้ำประกนัภำระ
ผูกพนัของธนำคำรดงักล่ำว  

บริษทัย่อยค ้ำประกนัวงเงินแอลซีและทีอำร์ของบริษทัใหญ่ภำยในวงเงิน 10 ลำ้นบำท 

หนังสือค ้าประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรเหลืออยูเ่ป็นจ ำนวนเงินดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  หน่วย: บำท 

หนังสือค ำ้ประกัน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
เพ่ือค ้ำประกนัสญัญำก่อสร้ำง  1,514,626.00  1,514,626.00 
เพ่ือค ้ำประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำ  4,463,029.00  59,562.50  
เพ่ือค ้ำประกนักำรประมูล  2,235,151.00  132,500.00 
เพ่ือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและอ่ืน ๆ  200,000.00  200,000.00 
รวม  8,412,806.00  1,906,688.50 
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หนีสิ้นที่อำจจะเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

คดีความฟ้องร้อง 

บริษัท พดีี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 27 ตุลำคม 2558 เจำ้หน้ีกำรคำ้ (“โจทก์”) ไดย้ื่นฟ้องบริษทัย่อยต่อศำลทรัพยสิ์นทำงปัญญำและกำรคำ้ระหว่ำง
ประเทศกลำง หมำยเลขด ำท่ีกค.223/2558 ว่ำดว้ยควำมผิดอนัเกิดจำกผิดสัญญำซ้ือขำย ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดท้ ำกำรยื่นค ำให้กำร
ต่อสู้คดี และศำลไดท้ ำกำรไกล่เกล่ียหลำยคร้ัง  

และล่ำสุดเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2561 ศำลได้พิพำกษำว่ำบริษทัย่อยได้ซ้ือสินคำ้ดังกล่ำวจริงทั้งหมด 2 รำยกำร แต่มี               
1 รำยกำรท่ีขำดอำยคุวำมแลว้ บริษทัยอ่ยจึงตอ้งรับผิดในส่วนของค่ำสินคำ้อีก 1 รำยกำรท่ียงัไม่ขำดอำยคุวำม โดยให้บริษทั
ย่อยช ำระเงินจ ำนวน 9,806.14 ดอลล่ำร์สหรัฐ พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 2 มกรำคม 2555 แก่
เจำ้หน้ีกำรคำ้ ซ่ึงโจทกไ์ม่เห็นดว้ยกบัค ำพิพำกษำของศำลและประสงคจ์ะอุทธรณ์โดยไดย้ืน่ค  ำร้องขอขยำยระยะเวลำอุทธรณ์
คร้ังท่ี 3 และศำลไดอ้นุญำตให้โจทก์ขยำยระยะเวลำยื่นอุทธรณ์เป็นคร้ังสุดทำ้ย โดยให้โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อศำลภำยในวนัท่ี 
22 กุมภำพนัธ์ 2562 ซ่ึงโจทก์ไม่ไดย้ื่นอุทธรณ์หรือยื่นค ำร้องขอขยำยระยะเวลำอุทธรณ์ภำยในเวลำท่ีศำลก ำหนด ส่งผลให้
คดีถึงท่ีสุด โดยโจทก์สำมำรถใช้สิทธิบงัคบัคดีกับทรัพยสิ์นของบริษทัย่อยตำมค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้ภำยใน 10 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ีศำลชั้นตน้มีค ำพิพำกษำ  

ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ไดพ้ิจำรณำผลกระทบจำกคดีควำมดงักล่ำวแลว้เห็นว่ำจะไม่มีผลเสียหำยอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ เน่ืองจำกไดต้ั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนเงินให้กูย้ืม รวมถึง
ไดต้ั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน 

บริษัท ผล วอเตอร์ จ ำกดั 

เมื่อวนัที่ 19 กุมภำพนัธ์ 2564 เจำ้หน้ีผูร้ ับเหมำรำยหน่ึงไดย้ื ่นฟ้องบริษทัย่อยต่อศำลจงัหวดัธัญบุรี หมำยเลขด ำที่                      
พ 230/2564  ว่ำดว้ยควำมผิดอนัเกิดจำกผิดสัญญำซ้ือขำยให้ช ำระเงินค่ำจำ้งจ ำนวน 1,070,000 บำท รวมดอกเบ้ียในอตัรำ
ร้อยละ  7.5 ต่อปี นบัแต่วนัที่ผูร้ ับเหมำส่งมอบงำนงวดสุดทำ้ยให้แก่บริษทัย ่อยจนถึงวนัที่ฟ้อง รวมเป็นยอดฟ้อง 
1,464,562.50 บำท และรวมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี จำกเงินตน้ 1,070,000 บำท นบัแต่วนัที่ฟ้องเป็นตน้ไป
จนกว่ำบริษทัย่อยจะช ำระเสร็จ 

ต่อมำบริษทัย่อยไดม้ีกำรฟ้องแยง้เพื่อเรียกร้องค่ำควำมเสียหำยจำกผูร้ับเหมำดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงิน 1,000,000 บำท 
เน่ืองจำกผูร้ับเหมำผิดสัญญำจำ้งไม่ไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องของระบบบ ำบดัน ้ ำเสียที่บริษทัย่อยว่ำจำ้งให้ท ำงำนไดเ้ต็ม
ประสิทธิภำพ  

และเมื่อวนัที่ 8 ธันวำคม 2564 บริษทัย่อยและเจำ้หน้ีที่ยื่นฟ้องบริษทัย่อยไดม้ีกำรไกล่เกลี่ย โดยตกลงยอมควำมกนัว่ำ     
บริษทัย่อยจะตอ้งจ่ำยช ำระมูลค่ำหน้ีเป็นจ ำนวนเงิน 535,000 บำท ให้เสร็จส้ินภำยในวนัที่ 28 ธันวำคม 2564 ซ่ึงในวนั
ตำมท่ีตกลงกนัดงักล่ำวศำลไดมี้ค ำสั่งอนุญำตให้โจทก์ถอนฟ้องและอนุญำตให้บริษทัย่อยถอนฟ้องแยง้ได ้บริษทัย่อยได้
ช ำระหน้ีตำมท่ีตกลงกนัดงักล่ำวครบทั้งจ ำนวนแลว้ 
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30. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

ควำมเส่ียงในเร่ืองกำรให้สินเช่ือ คือควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรที่คู่สัญญำไม่ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำซ่ึงก่อให้       
เกิดควำมเสียหำยแก่กลุ่มบริษทัฯ ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงโดย ก ำหนดวงเงินสินเช่ือ
และให้สินเช่ืออย่ำงระมดัระวงั นอกจำกน้ี ยงัมีนโยบำยท่ีจะท ำธุรกรรมกบัผูค้ำ้ท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ เพื่อลดโอกำสของ
กำรสูญเสียทำงกำรเงินจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบติัตำมสัญญำได ้

ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ลงัจำกหัก ค่ำเผื ่อผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน ถือเป็นมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีเป็นสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

 หน่วย: พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หนีสิ้นทำงกำรเงิน สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หนีสิ้นทำงกำรเงิน 

สกลุเงิน 
31 ธันวำคม

2564 
31 ธันวำคม 

2563 
31 ธันวำคม 

2564 
31 ธันวำคม 

2563 
31 ธันวำคม 

2564 
31 ธันวำคม 

2563 
31 ธันวำคม 

2564 
31 ธันวำคม 

2563 

ยโูร 18.57  18.06 568.76  1,048.14 18.57  18.06 568.76 1,048.14 
ดอลล่ำร์สหรัฐ 7,567.04  6,765.92 69,108.15 39,778.44 7,567.04 6,765.92 67,782.83 38,896.61 
ดอลล่ำร์สิงคโปร์ 12.98 11.88 1,024.37 4,709.86 12.98 11.88 1,024.37 4,709.86 
ปอนดส์เตอร์ลิง - - 227.79 237.70 - - 227.79  237.70 
เยน - - 386.30 660.59 - - 386.30  660.59 
หยวนจีน 0.11 0.10 913.25 - 0.11 0.10 913.25 - 
ริงกิตมำเลเซีย - - 0.65 0.60 - - 0.65 0.60 

 

 หน่วย: บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ 

 อตัรำแลกเปลีย่นเฉลี่ย ณ วนัที่  

สกลุเงิน 31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 

ยโูร 37.8948 36.8764 

ดอลล่ำร์สหรัฐ 33.4199  30.0371 

ดอลล่ำร์สิงคโปร์ 24.7357  22.6632 

ปอนดส์เตอร์ลิง 45.0984 40.6403 

เยน 0.2906  0.2907 

หยวนจีน 5.2507 4.6187 

ริงกิตมำเลเซีย 8.0143 7.4357 

 



  

 56 
   

กลุ่มบริษทัฯ ใช้ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัฯ พิจำรณำว่ำเหมำะสมเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน รำยละเอียดของตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 จ ำนวนเงนิ อตัรำแลกเปลีย่นตำมสัญญำ ครบก ำหนดสัญญำ 

สัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ      
ดอลล่ำร์สหรัฐต่อบำท 1.19 ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐ 33.46 บำทต่อดอลลำ่ร์สหรัฐ 7 มกรำคม 2565 -  

26 มกรำคม 2565 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

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

กลุ่มบริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินลงทุนชัว่ครำวและเงินให้
กูย้ืมระยะสั้นท่ีมีดอกเบ้ีย อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีก ำหนดระยะเวลำช ำระคืน
ภำยในหน่ึงปี ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัฯ จึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) คงเหลือ ดงัน้ี 

วนัที่มีผลบังคบั
ตำมสัญญำ 

วนัที่ครบ
ก ำหนดของ
สัญญำ 

มูลค่ำตำมสัญญำ 
มูลค่ำตำมบัญชีของเคร่ืองมือ

ป้องกนัควำมเส่ียง 
อตัรำดอกเบีย้
ตำมสัญญำเงินกู้ 

อตัรำดอกเบีย้
ตำมสัญญำ
แลกเปลีย่น
อตัรำดอกเบีย้ (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) 

31 ธันวำคม
2564 

31 ธันวำคม
2563 

31 ธันวำคม 
2564 

31 ธันวำคม 
2563 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

มกรำคม  2559 มกรำคม  2566 7.76 14.90 0.11 0.42 THBFIX+1.85 4.7 

31. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ ใช้วิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ี
เก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอ
ซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัฯ จะใชว้ิธีรำคำทุนหรือวิธีรำยไดใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินดงักล่ำวแทน 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมขำ้งต้นมำใช้ กิจกำรจะตอ้งพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ำยติุธรรม 
ก ำหนดล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1   ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2   ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3   ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบำงรำยกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือเปิดเผย
มูลค่ำยติุธรรมไวแ้ยกแสดงระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมไดด้งัน้ี 

 หน่วย: ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สญัญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 0.04 - 0.04 
สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - 0.11 - 0.11 

 หน่วย: ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
สญัญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 0.13 - 0.13 
สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - 0.42 - 0.42 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ค  ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและแบบจ ำลองตำมทฤษฎีใน
กำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดใ้นตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
อตัรำแลกเปล่ียนทนัที อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำของเงินตรำต่ำงประเทศ และเส้นอตัรำผลตอบแทนของอตัรำดอกเบ้ีย                   
เป็นตน้  

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

32. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนที่ส ำคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและ
กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.82: 1 (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563: 0.85: 1) และบริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.81: 1 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563: 0.82: 1) 
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33. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน 

ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2565 มีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 งวดสุดทำ้ยในอตัรำหุ้นละ 0.16 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 32.40 ลำ้นบำท ก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2565  

34. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

คณะกรรมกำรของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบกำรเงินน้ีเม่ือวนัท่ี 18 กมุภำพนัธ์ 2565 


