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บริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2504 และ                     

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2551 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2553 

1.2 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) มีสถานท่ีประกอบการ 3 แห่ง ดงัน้ี 

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

1.2.2 สาขาระยอง เลขท่ี 155/213 ตาํบลทบัมา อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

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

1.3 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไปผลิตภัณฑ์เพ่ือความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

ผลิตภณัฑเ์พ่ือการควบคุม สภาพแวดลอ้ม และผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้า 

1.4 บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 4 แห่ง ดงัน้ี 

1.4.1 บริษทั พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้ า โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วน

ร้อยละ 76.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบั

กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2556 และอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

1.4.2 บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2556 เพ่ือประกอบ

ธุรกิจในการรับประมูลงานและขายสินคา้ให้กบัหน่วยงานราชการเก่ียวกบัสินคา้อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 

โดยบริษทัฯ ลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

1.4.3 บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชยข์องประเทศกัมพูชาเม่ือ        

วนัท่ี 5 กันยายน 2556 ประกอบธุรกิจในการจาํหน่ายอุปกรณ์และระบบบาํบัดนํ้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และ

สัมปทานนํ้ าประปาเพ่ือชุมชนในประเทศกมัพูชา โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

ของบริษทัย่อยดงักล่าว ปัจจุบนับริษทัย่อยดงักล่าวไดห้ยุดการดาํเนินธุรกิจและอยู่ระหว่างรอดาํเนินการเลิก

บริษทั 

1.4.4 บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2557 เพ่ือประกอบ

ธุรกิจผลิต ออกแบบ  ก่อสร้าง และจาํหน่ายระบบเคร่ืองจกัรและวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้าโดยบริษทัฯ 

ลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

1.5 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือ ตระกลูหวงัธาํรงและจารุตั้งตรง 
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2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล  

งบการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง        

การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบ

การเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทาง

การเงินจัดทาํเป็นแบบย่อ บริษัทฯ ได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้กําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่น ซ่ึงการ

จดัทาํงบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพื่อความสะดวกของ

ผูอ้่านงบการเงินที่ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบ

การเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยเนน้การให้

ขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนัเกี่ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลที่นาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลที่ได้

รายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้

สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินที่เกี่ยวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน 

รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่

อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอื่นและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการ

กาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลที่เกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลจะไดร้ับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับ

ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ

เฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาลรวม 

งบการเงินระหว่างกาลรวม ประกอบดว้ยงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า“กลุ่มบริษทัฯ”) 

และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2565 บริษทัยอ่ย คือ บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั ไดล้งนามจดัตั้งกิจการร่วมคา้ ลอยผล ร่วมกบับริษทั      

ลอยคอร์ป จาํกดั โดยกาํหนดเงินลงทุนทั้งส้ิน 8 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยเป็นผูช้าํระเงินลงทุนดงักล่าวทั้งหมด โดยบริษทัยอ่ย             

มีสัดส่วนการแบ่งผลกาํไรขาดทุนในกิจการร่วมคา้ ร้อยละ 30 กิจการร่วมคา้ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักรมสรรพากรในวนัท่ี 

24 มีนาคม 2565 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ยกเวน้เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่าจากการ

ลงทุน (ถา้มี) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

4. รายการบัญชีกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 

4.1 รายการบญัชีท่ีมีสาระสําคญัระหว่างบริษทัฯ กับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม        

2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ   

 2565  2564  2565  2564  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทย่อย         

บริษัท ผล พาลาเดียม จํากัด         

ซ้ือสินคา้ -    -  1,782,847.10  9,836.82 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม  

ร้อยละ 5 - 15 

ขายสินคา้ -    -  3,290,894.14  4,734,804.10 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม

ตามขอ้ตกลง  

รายไดจ้ากการบริหารงาน               -   -  390,000.00  390,000.00  ราคาตามท่ีตกลงในสัญญา 

          
บริษัท ผล วอเตอร์ จํากดั         

ซ้ือสินคา้ -    -   -  14,133.44  ราคาตามท่ีตกลงระหวา่งกนั 

ขายสินคา้                - 

 

  - 

 

68,603.00 

 

  97,995.00 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม  

ร้อยละ 5 - 15 

รายไดจ้ากการบริหารงาน   -    -  450,000.00  450,000.00  ราคาตามท่ีตกลงในสัญญา 

รายไดค้่าเช่าทรัพยสิ์น -    -   -  180,000.00  ราคาตามท่ีตกลงในสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ  -    -  202,112.88  24,465.74  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 ต่อปี 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา  -    -   -  9,200.00  ราคาตามท่ีตกลงระหวา่งกนั 

          
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั          

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 620,410.00 

 

  - 

 

- 

 

 - 

 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม

ร้อยละ 20 - 30 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 11,250.00   3,000.00  -   -  ราคาตลาด 
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4.2 ยอดคงเหลือระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืนกจิการที่เกีย่วข้องกนั       
 ลูกหนีก้ารค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั -  -  4,794,351.53  11,284,465.27 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั -  -  3,586,855.69  3,598,376.20 

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  73,405.21  544,533.70 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั -  -  8,454,612.43  15,427,375.17 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  -  -  (3,586,855.69)  (3,598,376.20) 

  รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  4,867,756.74  11,828,998.97 

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

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั -  -  3,687,006.00  3,693,852.91 

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  -  520,901.37 

รวมลูกหนีอ่ื้นกิจการที่เกีย่วข้องกนั -  -  3,813,284.09  4,341,032.37 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  (3,813,284.09)  (3,820,131.00) 

 รวมลูกหนีอ่ื้นกิจการที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  -  520,901.37 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืนกจิการ                                 

ที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ 

 

- 
 

 

- 
 

 

4,867,756.74 
 

 

12,349,900.34 

 
       เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ        

บริษัท พดีี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จํากดั        

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

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

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด -  -  -  - 

บริษัท ผล วอเตอร์ จํากดั        

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด -  -  5,000,000.00  2,000,000.00 

หกั จดัประเภทเป็นเงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่             

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -   (2,000,000.00) 

บวก ใหกู้ย้มืเพ่ิมระหวา่งงวด -  -  17,600,000.00   6,000,000.00 

หกั รับชาํระเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งงวด -  -          -  (1,000,000.00) 

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด -  -  22,600,000.00  5,000,000.00 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ -                -  22,600,000.00  5,000,000.00 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกี่ยวข้องกนั        

บริษัท ผล วอเตอร์ จํากดั        

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด -  -  2,000,000.00  - 

บวก จดัประเภทเป็นเงินใหกู้ร้ะยะยาวแก่             

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

- 
 

 

- 
 

- 
 

 

2,000,000.00 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกี่ยวข้องกนั -  -  2,000,000.00  2,000,000.00 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัท ผล วอเตอร์ จาํกัด เป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน กาํหนดจ่ายชําระคืนเม่ือทวงถาม                              

คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.70 ต่อปี สาํหรับเงินให้กูย้ืมจาํนวน 2 ลา้นบาท บริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะไม่เรียกชาํระคืนภายใน 

1 ปี จึงพิจารณาจดัประเภทเป็นเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืนกจิการท่ีเกี่ยวข้อง

 
       

เจ้าหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน        

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั -  -  1,496,615.53  56,735.41 

รวมเจ้าหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกัน -  -  1,496,615.53  56,735.41 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืนกจิการท่ีเกี่ยวข้อง

 

-  -  1,496,615.53  56,735.41 

4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,059,130.24  7,912,219.24  5,999,486.01  6,880,591.22 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 213,434.45  207,925.74  185,425.45  180,685.74 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคญั 7,272,564.69  8,120,144.98  6,184,911.46  7,061,276.96 
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4.4 ภาระการคํ้าประกนัใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ มีภาระการคํ้าประกนัสินเช่ือใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

- หนงัสือคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสาํหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั วงเงิน 10 ลา้นบาท 

และมีการใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 6.72 ลา้นบาท  

- วงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสาํหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั วงเงิน 10 ลา้น

บาท และยงัไม่มีการใชว้งเงินดงักล่าว 

- หนงัสือคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงินสองแห่งสาํหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั โดยเป็นการใชว้งเงิน

สินเช่ือร่วมกนัภายใตว้งเงิน 20 ลา้นบาท และมีการใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 6.04 ลา้นบาท  

- วงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสําหรับบริษทัย่อยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั วงเงิน 10 ลา้น

บาท และยงัไม่มีการใชว้งเงินดงักล่าว 

- เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสําหรับบริษทัย่อยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั 

โดยเป็นการใชว้งเงินสินเช่ือร่วมกนัภายใตว้งเงิน 10 ลา้นบาท และยงัไม่มีการใชว้งเงินดงักล่าว 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

เงินสดในมือ 354,585.25  333,082.79  119,314.36  98,666.89 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 23,085,475.22  27,592,010.50  13,542,057.75  19,426,535.27 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 43,903,191.85  30,138,974.19  36,212,256.53  28,758,296.66 

เช็ครับท่ียงัไม่ไดน้าํฝาก 743,672.24  648,027.98  743,672.24  648,027.98 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 68,086,924.56  58,712,095.46  50,617,300.88  48,931,526.80 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

6.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

ลูกหนีก้ารค้า        

ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 191,497,235.95  173,205,534.35  160,440,988.27  143,536,208.23 

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  8,454,612.43  15,427,375.17 

รวมลูกหนีก้ารค้า 191,497,235.95  173,205,534.35  168,895,600.70  158,963,583.40 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (4,953,036.48)  (4,945,217.63)  (4,692,927.17)  (4,689,886.10) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 186,544,199.47  168,260,316.72  164,202,673.53  154,273,697.30 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

ลูกหนีอ่ื้น        

   ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                   -  -  3,813,284.09  4,341,032.37 

   ลูกหน้ีอ่ืน  3,873,389.18  3,155,916.14  3,063,990.58  2,447,980.30 

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้กิจการอ่ืน 1,236,107.71  3,065,742.47  950,107.71  1,690,619.27 

   ลูกหน้ีค่าปรับส่งงานล่าชา้ 58,664,964.51  58,664,964.51  58,111,684.01  58,111,684.01 

   ลูกหน้ีค่าวสัดุก่อสร้าง 52,175,284.00  52,175,284.00  52,175,284.00  52,175,284.00 

   เงินทดรองจ่าย 13,653,887.85  13,663,887.85  13,653,887.85  13,653,887.85 

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,027,166.48  1,951,089.97  2,822,578.10  1,891,948.77 

   ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกเกบ็ 1,329,123.29  1,311,527.20  1,151,111.32  1,259,076.46 

   ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 1,101,144.14  559,411.09  -  - 

   สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 3,545,519.16  2,853,351.18  1,422,432.08  1,422,432.08 

   อ่ืน ๆ 309,235.25  667,254.65  237,161.51  502,099.18 

รวมลูกหนีอ่ื้น 138,915,821.57  138,068,429.06  137,401,521.25  137,496,044.29 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน       

ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                   -                    -  (3,813,284.09)  (3,820,131.00) 

ลูกหน้ีอ่ืน (3,012,668.54)  (3,012,668.54)  (2,438,489.59)  (2,438,489.59) 

ลูกหน้ีค่าปรับส่งงานล่าชา้ (58,664,964.51)  (58,664,964.51)  (58,111,684.01)  (58,111,684.01) 

ลูกหน้ีค่าวสัดุก่อสร้าง (52,175,284.00)  (52,175,284.00)  (52,175,284.00)  (52,175,284.00) 

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

รวมค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้               (127,476,804.90)  (127,476,804.90)  (130,162,629.54)  (130,169,476.45) 

ลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 11,439,016.67  10,591,624.16  7,238,891.71  7,326,567.84 

ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 197,983,216.14  178,851,940.88  171,441,565.24  161,600,265.14 

6.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มียอดลูกหน้ีการคา้ โดยแยกตามจาํนวนวนัท่ีคา้งชาํระ

ไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

ลูกหนีก้ารค้ากจิการอ่ืน        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 138,984,902.71  116,328,895.96  118,472,247.75  105,012,273.38 

เกินกาํหนดชาํระ        

1- 60 วนั 44,452,201.35  42,557,529.10  38,866,921.78  36,252,604.79 

61-120 วนั 1,913,327.51  1,511,373.40  1,757,385.86  748,351.80 

121-180 วนั 549,881.54  546,811.41  16,519.94  276,266.51 

เกิน 180 วนัข้ึนไป 5,596,922.84  12,260,924.48  1,327,912.94  1,246,711.75 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการอ่ืน 191,497,235.95  173,205,534.35  160,440,988.27  143,536,208.23 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (4,953,036.48)  (4,945,217.63)  (1,106,071.48)  (1,091,509.90) 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการอ่ืน - สุทธิ 186,544,199.47  168,260,316.72  159,334,916.79  142,444,698.33 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564  2565  2564 

ลูกหนีก้ารค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -  -  3,565,291.51  2,120,745.59 

เกินกาํหนดชาํระ        

1- 60 วนั -  -  1,302,465.23  6,114,449.73 

61-120 วนั -  -  -  3,593,803.65 

เกิน 180 วนัข้ึนไป -  -  3,586,855.69  3,598,376.20 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั  -   -  8,454,612.43  15,427,375.17 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  (3,586,855.69)  (3,598,376.20) 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  4,867,756.74  11,828,998.97 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 186,544,199.47  168,260,316.72  164,202,673.53  154,273,697.30 

7. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

สินคา้สาํเร็จรูป 235,380,433.62  238,444,481.20  214,656,466.48  217,310,458.41 

สินคา้ระหว่างทาง 14,437,243.63  18,924,152.32  14,437,243.63  17,210,824.67 

งานระหว่างทาํ 378,793.39  1,015,194.96  48,731.95  48,731.90 

รวมสินค้าคงเหลือ 250,196,470.64  258,383,828.48  229,142,442.06  234,570,014.98 

หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่า (32,864,595.97)  (36,218,958.04)  (30,033,177.08)  (31,308,762.02) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 217,331,874.67  222,164,870.44  199,109,264.98  203,261,252.96 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่การลดมูลค่าสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 แสดงไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บาท 

        งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 36,218,958.04  31,308,762.02 

ตั้งเพ่ิมระหว่างงวด 2,947,848.63  2,915,921.37 

โอนกลบั (6,299,373.85)  (4,191,506.31) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,836.85)  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 32,864,595.97  30,033,177.08 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

   หน่วย: บาท 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

สัดส่วนการลงทุน 

ร้อยละ 2565 

 

2564 

บริษัท 2565 2564 จํานวนเงิน ค่าเผ่ือการด้อยค่า สุทธิ จํานวนเงิน ค่าเผ่ือการด้อยค่า สุทธิ 

บริษทั พีดี เจเนซิส                     

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

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

บริษทั ผลธญัญะ                 

(แคมโบเดีย) จาํกดั 100.00 100.00 

     

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

     

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

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

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

9. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

 สัดส่วนการแบ่ง งบการเงินรวม 

 ผลกาํไรขาดทุน มูลค่าเงินลงทุน 

 (ร้อยละ) ตามวธีิส่วนได้เสีย ตามวธีิราคาทุน 

บริษัท 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

กิจการร่วมคา้ ลอยผล 30         - 1,092,000.00                    - 1,092,000.00                   - 

รวม   1,092,000.00                    - 1,092,000.00                   - 

ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2565 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง คือ บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั ไดล้งนามจดัตั้งกิจการร่วมคา้ ลอยผล ร่วมกบั

บริษทั ลอยคอร์ป จาํกดั เพ่ือเขา้ร่วมกนัทาํงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนยจ์ดัการขยะมูลฝอย เทศบาลตาํบลบา้นกรวด               

โดยกาํหนดเงินลงทุนทั้งส้ิน 8 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยเป็นผูช้าํระเงินลงทุนดงักล่าวทั้งหมด โดยบริษทัยอ่ยมีสัดส่วนการแบ่งผล

กาํไรขาดทุนในกิจการร่วมคา้ ร้อยละ 30 ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินลงทุนงวดแรก 1.09 ลา้นบาทแลว้ โดยแต่ละฝ่ายมีหน้าท่ี

ความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

บริษัท  ความรับผดิชอบ 

บริษทั ลอยคอร์ป จาํกดั  บริหารงานโครงการตามขอ้กาํหนดและขอบเขตงานใหส้าํเร็จตามสญัญา 

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั  จดัหาแหล่งเงินลงทุนและบริหารจดัหาเคร่ืองจกัร วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นโครงการ พร้อมทั้ง

จดัหาวงเงินคํ้าประกนัในโครงการ 

นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยตอ้งสาํรองวงเงินกู ้3 ลา้นบาท โดยคิดอตัราดอกเบ้ีย 10% ต่อปี ในการทาํโครงการใหส้าํเร็จตามสญัญา 
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กิจการร่วมคา้ ลอยผล ไดก่้อตั้งข้ึนเป็นหน่วยภาษีแยกต่างหาก และบริษทัย่อยมีสิทธิในมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยสุ์ทธิของ

กิจการร่วมคา้ ลอยผล หลงัหกัเงินลงทุนส่วนของบริษทัยอ่ย ดงันั้นบริษทัยอ่ยจึงจดัประเภทส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ดงักล่าว

เป็นการร่วมคา้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัยอ่ยไดใ้ชห้นงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร จาํนวน 3.99 ลา้นบาท เพ่ือคํ้าประกนัการยื่น

ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนยจ์ดัการขยะมูลฝอย เทศบาลตาํบลบา้นกรวด  

10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปได้

ดงัน้ี 

    หน่วย: บาท 

       

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะ

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 4,855,799.56 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด      (103,726.34) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 4,752,073.22 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นกาํไรขาดทุนของงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 0.10 ลา้นบาท และ 0.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัฯ ได้นําอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 จาํนวน 4.75 ลา้นบาท และ 4.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงิน

กูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 2 แห่ง (หมายเหตุ 16 และ 22) 

11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565   92,913,427.26  90,674,419.20 

ซ้ือเพ่ิมข้ึนระหว่างงวด - ราคาทุน   1,985,094.87  1,831,294.87 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (1,588,913.30)  (1,446,294.18) 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

     ณ วนัท่ีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (174,392.93)  (174,392.93) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565   93,135,215.90  90,885,026.96 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นกาํไรขาดทุนของงบการเงินรวม

จาํนวนเงิน 1.59 ลา้นบาท และ 1.75 ลา้นบาท ตามลาํดบั และรวมอยู่ในกาํไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 

1.45 ลา้นบาท และ 1.70 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

จาํนวน 72.78 ลา้นบาท และ 73.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงินกูย้มืระยะยาว

กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (หมายเหตุ 16 และ 22) 

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บาท 

    

งบการเงินรวมและ          

งบการเงินเฉพาะกจิการ         

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  3,238,033.69 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (160,284.81) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565   3,077,748.88 
 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นกาํไรขาดทุนของงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนเงิน 0.16 ลา้นบาท และ 0.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

13. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 40,938,992.23  41,375,585.55  39,065,875.10  39,212,122.84 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี             -              -              -              - 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565                  

มีดงัน้ี  

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2565            

 

กาํไร (ขาดทุน) 

ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2565           

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 25,665,440.55 1,563.77 25,667,004.32 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ 7,089,130.98 (670,305.03) 6,418,825.95 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน       

    สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 7,884,446.20 147,771.75 8,032,217.95 

ประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากค่าปรับ 116,105.40                      - 116,105.40 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัผลงาน 193,456.30 (5,411.02) 188,045.28 

 ประมาณการหน้ีสินจากผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน 180,000.00                      - 180,000.00 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2565            

 

กาํไร (ขาดทุน) 

ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2565           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 95,547.86 (91,482.00) 4,065.86 

หน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์ 30,946.26 (17,371.53) 13,574.73 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรระหวา่งกนั 82,497.05 (4,608.88) 77,888.17 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินคา้ระหวา่งกนั 38,014.95 4,468.76 42,483.71 

ผลขาดทุนทางภาษี                      - 198,780.86 198,780.86 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 41,375,585.55 (436,593.32) 40,938,992.23 

    
 หน่วย: บาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2565            

 

กาํไร (ขาดทุน) 

ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2565           

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 25,438,600.11 2,912.32 25,441,512.43 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ 6,261,752.40 (255,116.99) 6,006,635.41 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน       

    สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 7,151,168.11 131,528.46 7,282,696.57 

ประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากค่าปรับ 116,105.40                    - 116,105.40 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัผลงาน 33,550.56 (8,200.00) 25,350.56 

ประมาณการหน้ีสินจากผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน 180,000.00                    - 180,000.00 

หน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์ 30,946.26 (17,371.53) 13,574.73 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 39,212,122.84 (146,247.74) 39,065,875.10 

14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

    หน่วย: บาท 

    งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

    2565  2564 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 10,000,000.00  - 

ทรัสตรี์ซีท 86,567,182.23  61,724,120.32 

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 96,567,182.23  61,724,120.32 
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อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
 อตัราดอกเบีย้ต่อปี 

 2565  2564 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

 

อตัราตามท่ีธนาคารกาํหนด 

  (ร้อยละ 2.70)  

- 

ทรัสตรี์ซีท  อตัราตามท่ีธนาคารกาํหนด 

  (ร้อยละ 2.70)  

อตัราตามท่ีธนาคารกาํหนด 

 (ร้อยละ 2.70) 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

    หน่วย: บาท 

    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

    2565  2564   2565  2564 

เจ้าหนีก้ารค้า        

   เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน        

-  ในประเทศ 63,611,741.78  47,049,542.34  55,603,454.26  43,152,825.74 

-  ต่างประเทศ 43,668,504.03  75,597,225.01  41,076,169.34  71,679,041.05 

   เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  1,496,615.53  56,735.41 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 107,280,245.81  122,646,767.35  98,176,239.13  114,888,602.20 

        
เจ้าหนีอ่ื้น        

เจา้หน้ีค่าปรับจากการส่งมอบงานลา่ชา้ 2,903,725.44  3,596,867.21  2,903,725.44  3,067,061.44 

ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 569,372.08  651,425.99  380,326.83  380,326.83 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 2,301,695.57  2,053,491.31  1,907,051.89  1,499,742.78 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 2,731,705.40  2,662,466.56  2,489,583.65  2,374,491.26 

โบนสัคา้งจ่าย 4,788,700.00  18,682,869.00  4,342,900.00  16,976,409.00 

ค่าตอบแทนและบาํเหน็จกรรมการ 2,458,551.74  6,168,841.74  2,354,191.74  5,652,440.63 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 1,031,653.01  896,889.09  999,553.01  624,079.59 

ค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้คา้งจ่าย 1,818,902.42  1,147,557.17  1,818,902.42  1,147,557.17 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 641,345.00  821,345.00  26,130.00  26,130.00 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 1,901,818.00                 -  1,777,484.00                 - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,531,192.49  4,810,958.00  2,885,721.30  3,226,153.69 

อ่ืน ๆ 890,414.47  892,049.59  577,442.07  597,055.02 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น 26,569,075.62  42,384,760.66  22,463,012.35  35,571,447.41 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 133,849,321.43  165,031,528.01  120,639,251.48  150,460,049.61 
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16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

      หน่วย: บาท 

      งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

  2565  2564 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม   7,755,000.00  14,895,000.00 

จ่ายชาํระคืนในระหว่างงวด   (1,785,000.00)  (7,140,000.00) 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (5,970,000.00)  (7,140,000.00) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ   -     615,000.00 

เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2559 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูเ้งินกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงจาํนวน 50 ลา้นบาท  เพ่ือรองรับ 

Core-Trading Asset ไดแ้ก่สินคา้คงเหลือของบริษทัฯ โดยกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามสัญญาเงินกูเ้ป็นรายเดือนภายใน 84 งวด 

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

1.85 ต่อปี ในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ีย THBFIX ดงักล่าวมีอตัราตํ่ากว่าอตัราร้อยละ 0 ต่อปี บริษทัฯ ตอ้งชาํระดอกเบ้ียในอตัราร้อย

ละ 1.85 ต่อปี นอกจากน้ีบริษทัฯ มีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีทาํกบัธนาคารผูใ้ห้กูจ้ากเดิม THBFIX บวกดว้ยร้อยละ 

1.85 ต่อปี เป็นอตัราคงท่ีต่อปี (ร้อยละ 4.7) โดยเร่ิมชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียงวดแรกเดือนกมุภาพนัธ์ 2559  

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญากูเ้งินเพ่ือรองรับ Core-Trading Asset ดงักล่าว บริษทัฯ มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี

สาํคญับางประการ เช่น  

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

กวา่ศูนย ์

- การดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (DSCR) ไม่นอ้ยกวา่ 2 เท่า 

บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบางส่วนของบริษทัฯ ท่ีบนัทึกในบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ และบญัชี

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าว (หมายเหตุ 10 และ 11) 

17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

    หน่วย: บาท 

    งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า    

- ภายใน 1 ปี 802,271.75  802,271.75 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,479,308.00  1,679,876.00 

หกั ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (128,316.86)  (149,746.03) 

มูลค่าปัจจุบันของหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 2,153,262.89  2,332,401.72 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (733,706.11)  (726,652.22) 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - สุทธิ 1,419,556.78  1,605,749.50 



  

 25 

   

18. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับ 

   ผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 39,422,231.00   37,769,874.00 

 

35,755,840.55  34,848,746.00 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 738,858.75  740,435.00  657,642.28  680,985.00 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับ 

   ผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 40,161,089.75  38,510,309.00 

 

36,413,482.83  35,529,731.00 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ไดแ้สดงในกาํไรหรือขาดทุน 

ดงัน้ี: 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 262,433.75  258,459.00  218,293.87  226,249.00 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 476,425.00  481,976.00  439,348.41  454,736.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 738,858.75  740,435.00  657,642.28  680,985.00 
 

19. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นสาํรองตามกฎหมาย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่า              

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ทุนสาํรองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไปจ่ายปันผลได ้

20. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2565  2564  2565  2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน        

สาํหรับงวดปัจจุบนั (3,935,508.06)  (5,925,938.60)  (3,935,508.06)  (5,888,907.87) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (436,593.32)  (855,718.93)  (146,247.74)  (760,172.32) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวด (4,372,101.38)  (6,781,657.53)  (4,081,755.80)  (6,649,080.19) 
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21. ส่วนงานดําเนินงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจใน 3 ส่วนดาํเนินงานหลกั คือ (1) ธุรกิจซ้ือมาขายไปอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภยัและอุปกรณ์นิรภยั   

(2) ธุรกิจเก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้า  และ (3) ธุรกิจอ่ืน ๆ ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย  

ผลการดาํเนินงานไดรั้บการสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานซ่ึงกคื็อประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑผ์ลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงเป็น

เกณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564                    

มีดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกจิ 

ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษัทฯ             

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 
หน่วย: พนับาท 

 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

 
ธุรกจิซ้ือมาขายไป

อุปกรณ์เพ่ือความ

ปลอดภัยและอุปกรณ์

นิรภัย 

ธุรกจิเกีย่วกบั              

ระบบบําบัดน้ํา อ่ืน ๆ 

 

. 

ตัดรายการระหว่าง 

ส่วนงาน งบการเงินรวม  

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

           รายไดจ้ากการขายและ                        
รายไดจ้ากการให้บริการ 257,503    315,779      7,098      7,544   11,935          -          -          -      276,536      323,323 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ (191,126)    (241,145)      (5,711)      (6,466)   (11,335)          - 23 164 (208,149)  (247,447) 
           กาํไรขั้นต้นตามส่วนงาน     66,377      74,634 1,387 1,078 600          -             23           164        68,387      75,876 

           รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ                1,242 (1,463) 

รายไดอ่ื้น                     825             439 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย               (25,589) (22,580) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร               (22,797) (22,589) 

ตน้ทุนทางการเงิน                    (581) (534) 

กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิต(ผลขาดทุนดา้นเครดิต) 
       ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ                (8)          4,456 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                (4,372) (6,782) 

          กาํไรสําหรับงวด               17,107   26,823 
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ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดสินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี                          

31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

      หน่วย: พนับาท 

      งบการเงินรวม 

  2565  2564 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ   4,752  4,856 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ   93,135  92,913 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ  3,078  3,238 

สินทรัพยส่์วนกลาง   558,673  535,223 

รวมสินทรัพย์  659,638  636,230 

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ นาํเสนอรายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์น

ต่างประเทศเป็นจาํนวนเงินไม่เป็นสาระสาํคญั 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัฯ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 

2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

 รายได้ 

 2565  2564 

ไทย 276,160  323,057 

ประเทศอ่ืน ๆ 376  266 

รวม 276,536  323,323 

ลูกค้ารายใหญ่ 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ 

22. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ภายหน้า 

ภาระผูกพนั 

ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าอาคาร และเคร่ืองถ่ายเอกสารที่อายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายในหน่ึงปี หรือเกิด

จากสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัขา้งตน้ท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 

ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกดิขึ้นกบัสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงิน ดงัน้ี   
หน่วย: ล้านบาท 

  
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
วงเงิน เบิกใช้ ยงัไม่ได้ใช้ วงเงิน เบิกใช้ ยงัไม่ได้ใช้ 

1) แอลซีและทีอาร์ 108.00 12.85 95.15 108.00 12.85 95.15 

2) ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 75.00        - 75.00 65.00            - 65.00 

3) หนงัสือคํ้าประกนั 70.70 9.84 60.86 60.70   1.08 59.62 

4) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 56.50         - 56.50 56.50                 - 56.50 

5) ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือ  

    เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 205.00 

         

        - 205.00 205.00 

              

               - 205.00 

6) ภาระผกูพนัตามสินเช่ือ 

    หมุนเวียนแบบรวมวงเงิน 160.00 

 

92.05 67.95 160.00 

 

88.06 71.94 

7) ภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐวงเงิน 1.15 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐโดย                 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ยงัไม่มีการใชว้งเงินดงักล่าว 

บริษทัฯ ได้นํา เงินฝากธนาคารของบริษัทฯ  และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของบริษทัฯ ท่ีบันทึกในบัญชี

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ และบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 10 และ 11) คํ้าประกนัภาระ

ผูกพนัของธนาคารดงักล่าว  

บริษทัย่อยคํ้าประกนัวงเงินแอลซีและทีอาร์ของบริษทัใหญ่ภายในวงเงิน 10 ลา้นบาท 

หนังสือคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัฯ มีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงินดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

หนังสือคํา้ประกัน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

เพ่ือคํ้าประกนัสญัญาก่อสร้าง  821,680.00  821,680.00 

เพ่ือคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญา  4,375,961.00  59,562.50 

เพ่ือคํ้าประกนัการประมูล  8,437,330.40  - 

เพ่ือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ  200,000.00  200,000.00 

รวม  13,834,971.40  1,081,242.50 

  หน่วย: บาท 

 

จ่ายชําระ 

 งบการเงินรวมและ                  

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ระยะเวลาท่ีไม่เกินหน่ึงปี  192,800.00 

ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  538,766.67 

รวม  731,566.67 
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23. ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญั

ท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดท้าํสญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
สินทรัพย์ทางการเงนิ หนีสิ้นทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงนิ หนีสิ้นทางการเงิน 

สกลุเงิน 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธันวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธันวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธันวาคม 

2564 

31 มีนาคม 

2565 

31 ธันวาคม 

2564 

ยโูร 18.23 18.57 1,419.71 568.76 18.23 18.57 1,419.71 568.76 

ดอลล่าร์สหรัฐ 7,542.55 7,567.04 36,927.24 69,108.15 7,542.55 7,567.04 36,927.24 67,782.83 

ดอลล่าร์สิงคโปร์ 12.92 12.98 313.90 1,024.37 12.92 12.98 313.90 1,024.37 

ปอนดส์เตอร์ลิง - - 1,408.06 227.79 - - 1,408.06 227.79 

เยน - - 228.76 386.30 - - 228.76 386.30 

หยวนจีน 0.11 0.11 777.86 913.25 0.11 0.11 777.86 913.25 

ริงกิตมาเลเซีย - - 0.64 0.65 - - 0.64 0.65 

 

 หน่วย: บาทต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ 

 อตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ ณ วนัท่ี  

สกลุเงิน 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 

ยโูร 37.1827 37.8948 

ดอลล่าร์สหรัฐ 33.2973 33.4199 

ดอลล่าร์สิงคโปร์ 24.6174 24.7357 

ปอนดส์เตอร์ลิง 43.7243 45.0984 

เยน 0.2728 0.2906 

หยวนจีน 5.2456 5.2507 

ริงกิตมาเลเซีย 7.9237 8.0143 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินโดยมีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด (อตัราดอกเบ้ีย MOR และ MLR) 

และอตัราคงท่ี ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไป  

กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนชัว่คราวและเงินให้กูย้ืม

ระยะสั้นท่ีมีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายใน             

หน่ึงปี ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัฯ จึงอยูใ่นระดบัตํ่า  
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) คงเหลือ 

ดงัน้ี 

วนัท่ีมีผลบังคบั            

ตามสัญญา 

วนัท่ีครบกาํหนด

ของสัญญา 

มูลค่าตามสัญญา 

มูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองมือ

ป้องกนัความเส่ียง อตัราดอกเบีย้

ตามสัญญา

เงินกู้ 

อตัราดอกเบีย้

ตามสัญญา

แลกเปลีย่น

อตัราดอกเบีย้ (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

31 มีนาคม   

2565 

31 ธันวาคม 

2564 

31 มีนาคม  

2565 

31 ธันวาคม 

2564 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

มกราคม 2559 มกราคม 2566 5.97 7.76 0.07 0.11 THBFIX+1.85 4.7 

24. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ ใชวิ้ธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายใน

ตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัฯ จะใชวิ้ธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว

แทน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัฯ มีหน้ีสินบางรายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมไวแ้ยกแสดง

ระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

 หน่วย: ล้านบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย           - 0.07           - 0.07 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

25. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที่สําคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและ

การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.80: 1 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564: 0.82: 1) และบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.80: 1 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564: 0.81: 1) 
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26. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งวดสุดทา้ยในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นจาํนวนเงิน 32.40 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายเงินปันผลใน

วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

27. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดอ้นุมติังบการเงินระหวา่งกาลน้ีเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 
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