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บริษัท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน พ.ศ. 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทำนแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) “บริษทัฯ” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 4 มกรำคม พ.ศ. 2504 และ
จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2551 และเขำ้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวำคม พ.ศ. 2553 

1.2 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) มีสถำนท่ีประกอบกำร 4 แห่ง ดงัน้ี 

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

1.2.2 สำขำระยอง เลขท่ี 155/213 ต ำบลทบัมำ อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

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

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

1.3 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจซ้ือมำขำยไปผลิตภัณฑ์เพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
ผลิตภณัฑเ์พ่ือกำรควบคุม สภำพแวดลอ้ม และผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัระบบบ ำบดัน ้ำ 

1.4 บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 4 แห่ง ดงัน้ี 

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

1.4.2 บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มกรำคม พ.ศ. 2556 เพื่อ
ประกอบธุรกิจในกำรรับประมูลงำนและขำยสินคำ้ให้กบัหน่วยงำนรำชกำรเก่ียวกบัสินคำ้อำชีวอนำมัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 

1.4.3 บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ ำกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้ งกับกระทรวงพำณิชยข์องประเทศกัมพูชำเม่ือ        
วนัท่ี 5 กนัยำยน พ.ศ. 2556 ประกอบธุรกิจในกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์และระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคบริโภค และ
สัมปทำนน ้ ำประปำเพ่ือชุมชนในประเทศกมัพูชำ โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว  

1.4.4 บริษัท ผล วอเตอร์ จ ำกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้ งกับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 17 มีนำคม พ.ศ. 2557 เพื่อ
ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำประปำในรูปแบบสัมปทำนทั้ งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน และจ ำหน่ำย    
และให้บริกำรผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัระบบบ ำบดัน ้ ำโดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว  

1.5 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัฯ คือ ตระกลูหวงัธ ำรงและจำรุตั้งตรง 
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2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล  

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

งบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน ซ่ึงกำร
จดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำรำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพื่อควำมสะดวกของ
ผูอ้่ำนงบกำรเงินที่ไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำองักฤษข้ึนโดยแปลจำกงบ
กำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทย 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 โดยเนน้
กำรให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ี
ไดร้ำยงำนไปแลว้ ดงันั้น งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรตอ้งอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 
2559 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณและขอ้
สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินที่เกี่ยวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัต่ำงๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่
อยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอื่นและน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำร
ก ำหนดจ ำนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลที่เกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนที่ใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลจะไดร้ับกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรปรับ
ประมำณกำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบ
เฉพำะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 

เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม ประกอบดว้ยงบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่“กลุ่มบริษทัฯ”) 
และไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 

ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของกลุ่มบริษทัฯในระหวำ่งงวดปัจจุบนั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ในระหวำ่งงวด บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่จ ำนวนหลำยฉบบัท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผล
บงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 
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กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย 

3. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยไดใ้ช้นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 

4. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

4.1 รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญัระหว่ำงบริษทัฯ กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน    
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท  

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   

 2560  2559  2560  2559  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บริษัทย่อย         

บริษัท ผล พำลำเดียม จ ำกดั         
ซ้ือสินคำ้ -  -  244,350.00       214,000.00  

 
รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม  
ร้อยละ 5 - 15 

ขำยสินคำ้ -  -  7,659,231.00  4,657,853.33 
 

รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม
ตำมขอ้ตกลง  

รำยไดค่้ำบริกำร - 
 

- 
 

- 
 

30,833.00 
 

รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
ร้อยละ 5 - 15 

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรงำน -  -  150,000.00  150,000.00  รำคำตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
ดอกเบ้ียรับ -  -  12,232.88  58,589.04  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 ต่อปี 
       

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั       
ขำยสินคำ้ - 

 
- 

 
- 

 
571,193.95 

 
รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม  
ร้อยละ 5 - 15 

          

บริษัท ผล วอเตอร์ จ ำกดั         
ซ้ือสินคำ้ -  -  59,149.00  -  รำคำตำมท่ีตกลงระหวำ่งกนั 
ตน้ทุนงำนรับเหมำโครงกำรน ้ำ - 

 
- 

 
1,328,959.00 

 
3,706,745.71 

 
รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 15 - 30 

ค่ำนำยหนำ้ -  -  -  15,988.57  รำคำตำมท่ีตกลงระหวำ่งกนั 
ขำยสินคำ้ - 

 
- 

 
266,211.00 

 
598,032.00 

 
รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม  
ร้อยละ 5 - 15 

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรงำน -  -  150,000.00  150,000.00  รำคำตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
รำยไดค่้ำเช่ำทรัพยสิ์น -  -  180,000.00  240,000.00  รำคำตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
ดอกเบ้ียรับ -  -  497,813.75  13,134.25  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 ต่อปี 
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4.2 รำยกำรบัญชีท่ีมีสำระส ำคญัระหว่ำงบริษทัฯ กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน      
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท  

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

 2560 2559 2560 2559 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บริษัทย่อย      

บริษัท ผล พำลำเดียม จ ำกดั      
ซ้ือสินคำ้               - 

 
              - 377,628.00 214,000.00 ร ำค ำ ทุ น บ ว ก ก ำ ไ ร ส่ ว น เพิ่ ม            

ร้อยละ 5 - 15 
ขำยสินคำ้               -               - 16,562,366.00 13,808,308.33 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ มตำม

ขอ้ตกลง  
รำยไดค่้ำบริกำร                 - 30,833.00 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
     ร้อยละ 5 - 15 
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรงำน               -               - 300,000.00 300,000.00 รำคำตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
ดอกเบ้ียรับ               -               - 70,821.92   65,027.40  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 ต่อปี 
      

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จ ำกดั     
ขำยสินคำ้               -               -               - 1,080,611.67 ร ำค ำ ทุ น บ ว ก ก ำ ไ ร ส่ ว น เพิ่ ม            

ร้อยละ 5 - 15 
รับคืนสินคำ้               -               - 1,257,301.97               - ร ำค ำ ทุ น บ ว ก ก ำ ไ ร ส่ ว น เพิ่ ม            

ร้อยละ 5 - 15 
      

บริษัท ผล วอเตอร์ จ ำกดั      
ซ้ือสินคำ้               -               - 87,831.00 20,000.00 รำคำตำมท่ีตกลงระหวำ่งกนั 
ตน้ทุนค่ำบริกำรบ ำบดัน ้ำ               -               -               -      331,509.00  

 
ร ำค ำ ทุ น บ ว ก ก ำ ไ ร ส่ ว น เพิ่ ม            
ร้อยละ 15  

ตน้ทุนงำนรับเหมำโครงกำรน ้ำ               -               - 3,136,495.00  10,462,041.74 ร ำค ำ ทุ น บ ว ก ก ำ ไ ร ส่ ว น เพิ่ ม            
ร้อยละ 15 - 30 

ค่ำนำยหนำ้               -               -               -        65,306.47  รำคำตำมท่ีตกลงระหวำ่งกนั 
ขำยสินคำ้               -               - 829,565.72   1,048,646.00  ร ำค ำ ทุ น บ ว ก ก ำ ไ ร ส่ ว น เพิ่ ม            

ร้อยละ 5 - 15 
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรงำน               -               - 300,000.00 300,000.00 รำคำตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
รำยไดค่้ำเช่ำทรัพยสิ์น               -               - 360,000.00 240,000.00 รำคำตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
ดอกเบ้ียรับ               -               - 896,734.30 50,120.55  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 - 5.0 ต่อปี 
รำยไดอ่ื้น               -               -               -   74,532.71  รำคำตำมท่ีตกลงระหวำ่งกนั 
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4.3 ยอดคงเหลือระหวำ่งกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ        

ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั -  -  12,299,251.96  6,126,343.85 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั -  -  4,405,118.50  6,024,291.53 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั -  -  2,204,776.73  2,195,683.01 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -  -  18,909,147.19  14,346,318.39 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  (4,405,118.50)  (6,024,291.53) 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  14,504,028.69  8,322,026.86 

        

ลูกหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

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

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั -  -  50,000.00  53,500.00 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั -  -  3,713,063.75  3,783,641.42 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั -  -  110,000.00  117,700.00 

รวมลูกหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -  -  3,999,341.84  4,081,119.51 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (3,839,341.84)  (3,909,919.51) 

รวมลูกหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  160,000.00  171,200.00 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  14,664,028.69  8,493,226.86 
        

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ        

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั -  -  5,000,000.00  5,000,000.00 

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั -  -  -  5,000,000.00 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั -  -  44,000,000.00  27,000,000.00 

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั                 -               -  49,000,000.00  37,000,000.00 

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

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ                -               -  44,000,000.00  32,000,000.00 
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 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2560  2559  2560  2559 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        

เจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั -  -        246,100.00   25,466.00 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั -  -        396,094.74   306,069.22 

ต้นทุนงำนโครงกำรค้ำงจ่ำยกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั -  -  1,727,632.00  2,291,090.00 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -  -  2,369,826.74  2,622,625.22 
        

เจ้ำหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน        

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั -  -  119,182.20  119,182.20 

รวมเจ้ำหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน -  -  119,182.20  119,182.20 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน -  -  2,489,008.94  2,741,807.42 

        

4.4 ในระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกำรเคล่ือนไหว
ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: บำท 

  ณ วนัที่     ณ วนัที่  

  1 มกรำคม  รำยกำรเคล่ือนไหวระหว่ำงงวด  30 มิถุนำยน 

 พ.ศ. 2560  เพิม่ขึน้  ลดลง  พ.ศ. 2560 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ        

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร        
บริษทัยอ่ย        

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั 5,000,000.00  -  -  5,000,000.00 

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั 5,000,000.00  -  (5,000,000.00)  - 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั 27,000,000.00  17,000,000.00  -  44,000,000.00 

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 37,000,000.00  17,000,000.00  (5,000,000.00)    49,000,000.00 

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

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั - สุทธิ 32,000,000.00  17,000,000.00  (5,000,000.00)  44,000,000.00 
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4.4.1 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั เป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน ก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเม่ือ
ทวงถำม คิดอตัรำดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 4.70 ต่อปี ในระหวำ่งไตรมำส 2 ปี พ.ศ. 2560 บริษทัฯ ไดรั้บช ำระคืน
เงินใหกู้ย้มืแลว้ทั้งจ ำนวน 

4.4.2 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั เป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน ก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเม่ือทวง
ถำม คิดอตัรำดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 4.70 ต่อปี   

4.4.3 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั เป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งิน ก ำหนดจ่ำยช ำระ
คืนเม่ือทวงถำม คิดอตัรำดอกเบ้ียในอตัรำ MLR ของธนำคำรกสิกรไทย บวกเพ่ิมร้อยละ 3 ต่อปี (ร้อยละ 10.13 - 
10.25)  

บริษทั พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั ไดผ้ิดนัดช ำระค่ำดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2555 บริษทัฯ ไดต้ั้ง    
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับเงินตน้และดอกเบ้ียคำ้งรับดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน เงินตน้จ ำนวน 5 ลำ้นบำท และ
ดอกเบ้ียรับส่วนท่ีรับรู้ไวเ้ป็นดอกเบ้ียคำ้งรับตั้ งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2555 จนถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2555 
จ ำนวนเงิน 0.25 ลำ้นบำท และบริษทัฯ ไดห้ยดุรับรู้รำยไดค้่ำดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2555 

4.5 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น   4,397,669.41     6,869,523.87   3,925,049.48   6,397,542.00  

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 135,912.00       124,906.00   135,912.00     124,906.00  

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคญั 4,533,581.41     6,994,429.87    4,060,961.48   6,522,448.00  

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคัญส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,545,794.47   12,760,385.03   9,591,623.93   11,808,939.78  

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน     271,820.00  249,814.00       271,820.00       249,814.00  

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคญั  10,817,614.47    13,010,199.03   9,863,443.93   12,058,753.78  
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4.6 ภำระกำรค ้ำประกนัใหแ้ก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 บริษทัฯ มีภำระกำรค ้ำประกนัสินเช่ือใหแ้ก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

- หนังสือค ้ำประกนักบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงส ำหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั วงเงิน 10 ลำ้น
บำท และมีกำรใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 4.86 ลำ้นบำท  

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

- หนังสือค ้ ำประกนักบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงส ำหรับบริษทัย่อยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั โดยเป็นกำรใช้
วงเงินสินเช่ือร่วมกนัภำยใตว้งเงิน 10 ลำ้นบำท และมีกำรใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 1.04 ลำ้นบำท  

- เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงส ำหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั 
โดยเป็นกำรใชว้งเงินสินเช่ือร่วมกนัภำยใตว้งเงิน 10 ลำ้นบำท และยงัไม่มีกำรใชว้งเงินดงักล่ำว 

- ค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินของบริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั กบับริษทัลิสซ่ิงแห่งหน่ึง ภำยใน
วงเงิน 21.68 ลำ้นบำท 

5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

5.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนีก้ำรค้ำ        

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 166,250,162.39  151,550,831.30  141,961,386.35  131,708,392.37 

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  18,909,147.19   14,346,318.39 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ 166,250,162.39   151,550,831.30  160,870,533.54  146,054,710.76 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,251,768.19)  (5,256,214.45)  (5,809,921.69)  (7,433,540.98) 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 160,998,394.20  146,294,616.85  155,060,611.85  138,621,169.78 
        

ลูกหนีอ่ื้น        

   ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  3,999,341.84  4,081,119.51 

   ลูกหน้ีอ่ืน  158,178.11  -  158,178.11  - 

   เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้กิจกำรอ่ืน   2,691,927.18       9,323,162.01   1,942,732.94     8,755,636.22  

   ลูกหน้ีค่ำปรับส่งงำนล่ำชำ้ 61,184,565.45    60,499,246.20  60,499,246.20   60,499,246.20  

   ลูกหน้ีค่ำวสัดุก่อสร้ำง 43,347,512.20  -  43,347,512.20  - 

   เงินทดรองจ่ำย  27,784,724.95    15,744,382.76   27,692,269.40  15,672,324.76 

   ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้   2,195,970.20      1,879,944.25   1,876,403.40  1,453,582.07 

   ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอเรียกเกบ็    3,996,400.67       4,706,454.01   2,295,016.71  2,884,399.05 
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 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2560  2559  2560  2559 

   ภำษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ำย    2,458,625.43   1,144,340.80  1,591,481.17  - 

   ภำษีอำกรขำเขำ้รอเรียกคืน    4,074,000.33  4,126,982.11  4,074,000.33  4,126,982.11 

   ลูกหน้ีกรมสรรพำกร    1,344,457.82   5,170,041.00  -  3,849,995.51 
   อ่ืน ๆ 1,172,439.58      2,316,700.28   924,805.57      1,473,551.78  

รวมลูกหนีอ่ื้น 150,408,801.92  104,911,253.42  148,400,987.87  102,796,837.21 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (127,827,092.19)   -  (131,323,774.40)  (3,909,919.51) 

ลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 22,581,709.73  104,911,253.42  17,077,213.47  98,886,917.70 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 183,580,103.93  251,205,870.27  172,137,825.32  237,508,087.48 

5.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัฯ มียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือ โดยแยกตำม
จ ำนวนวนัท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรอ่ืน        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 112,259,565.74  86,589,771.91  103,179,868.20  79,006,315.04  

เกินก ำหนดช ำระ        

1-60 วนั  37,093,360.36  46,951,793.75   29,777,088.12  40,483,460.53  
61-120 วนั    2,954,386.83  2,735,497.47   821,881.35  2,083,462.27  

121-180 วนั       433,224.55  788,562.67   24,743.75  783,113.07  

เกิน 180 วนัข้ึนไป  13,509,624.91   14,485,205.50   8,157,804.93  9,352,041.46  

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรอ่ืน 166,250,162.39  151,550,831.30  141,961,386.35  131,708,392.37  

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ   (5,251,768.19)   (5,256,214.45)   (1,404,803.19)   (1,409,249.45) 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรอ่ืน - สุทธิ 160,998,394.20  146,294,616.85  140,556,583.16  130,299,142.92  
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 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ -  -  8,424,649.28  8,322,026.86 

เกินก ำหนดช ำระ        

1- 60 วนั -  -  4,082,697.35  5,316.73  

61-120 วนั -  -  -  42,459.65  

121-180 วนั -  -  1,996,682.06  120,329.55  

เกิน 180 วนัข้ึนไป -  -  4,405,118.50  5,856,185.60  

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั  -   -  18,909,147.19  14,346,318.39 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -   (4,405,118.50)   (6,024,291.53) 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั -  -  14,504,028.69  8,322,026.86 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 160,998,394.20  146,294,616.85  155,060,611.85  138,621,169.78 

6. สัญญำก่อสร้ำง 

รำยกำรท่ีเก่ียวกบัสัญญำก่อสร้ำงซ่ึงเป็นกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บำ้นและกำรให้บริกำรติดตั้งระบบบ ำบดัน ้ ำ ณ วนัท่ี 30 
มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2560  2559  2560  2559 
ตน้ทุนงำนโครงกำรจนถึงปัจจุบนั 259,030,019.07  275,665,662.40  252,337,359.51 

 
291,496,239.54 

ก ำไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั (59,329,928.38)  42,632,562.77  (58,916,948.14) 
 

16,814,765.04 

ตน้ทุนงำนโครงกำรท่ีเกิดข้ึนปรับปรุง 
   ดว้ยขำดทุนท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 199,700,090.69  318,298,225.17 

 

193,420,411.37 
 

308,311,004.58 
หกั เงินงวดท่ีเรียกเกบ็จำกผูว้ำ่จำ้ง (113,515,932.00)  (178,276,187.72)  (109,418,817.75) 

 
(170,639,765.09) 

รำยได้ค่ำก่อสร้ำงที่ยงัไม่ได้เรียกเกบ็ 86,184,158.69  140,022,037.45  84,001,593.62 
 

137,671,239.49 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 6,032,891.11  9,801,542.62  5,880,111.55 

 
9,636,986.76 

มูลค่ำงำนส ำเร็จทีย่งัไม่ได้เรียกเกบ็ 92,217,049.80  149,823,580.07  89,881,705.17 
 

147,308,226.25 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระมำณกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกควำมล่ำชำ้
ของโครงกำรประปำหมู่บำ้นและโครงกำรขดุเจำะบำดำล เป็นจ ำนวนเงิน 137.81 ลำ้นบำท และ 97.11 ลำ้นบำท ในงบกำรเงิน
รวมและจ ำนวนเงิน 136.10 ลำ้นบำท และ 96.48 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมล ำดับ ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิ
เรียกร้องตำมสัญญำจำกผูรั้บเหมำช่วงเป็นจ ำนวนเงิน 113.05 ลำ้นบำท และ 80.39 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวมและ 111.93  
ลำ้นบำท และ 79.80 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมล ำดบั กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระเมินควำมสำมำรถในกำรเรียกร้อง
ค่ำปรับจำกควำมล่ำช้ำจำกผูรั้บเหมำช่วงและประเมินประมำณกำรหน้ีสินท่ีกลุ่มบริษัทฯ คำดว่ำจะไม่ได้รับช ำระจำก      
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ผูรั้บเหมำช่วง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 เป็นจ ำนวนเงิน 51.69 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
รวมค่ำปรับท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีภำระอีกจ ำนวนเงิน 4.82 ลำ้นบำทในงบกำรเงินรวม และ 3.81 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรตำมล ำดบั ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ ไดบ้นัทึกเป็นประมำณกำรหน้ีสินจำกค่ำปรับงำนล่ำชำ้  

ในไตรมำส 2 ปี พ.ศ. 2560 ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัฯ ไดด้  ำเนินกำรตำมกฎหมำยกบัผูรั้บเหมำช่วงในกำรเรียกร้องใหผู้รั้บเหมำ
ช่วงช ำระค่ำปรับล่ำชำ้แลว้ แต่เพื่อควำมระมดัระวงั ผูบ้ริหำรจึงใหรั้บรู้ค่ำปรับดงักล่ำวท่ีเกิดข้ึนหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 
เป็นตน้ทุนกำรก่อสร้ำงทั้งจ ำนวน นอกจำกน้ี ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัฯ พิจำรณำตั้งส ำรองหน้ีสงสัยจะสูญ ส ำหรับลูกหน้ี
ค่ำปรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 จ ำนวนเงิน 60.50 ลำ้นบำททั้งจ ำนวน ซ่ึงแสดงในค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  

อยำ่งไรกต็ำม ถำ้ผูรั้บเหมำช่วงสำมำรถช ำระค่ำปรับดงักล่ำวแก่กลุ่มบริษทัฯ  กลุ่มบริษทัฯ จะรับรู้เป็นรำยไดต่้อไปในอนำคต 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินจ่ำยล่วงหน้ำให้แก่ผูรั้บเหมำหลำย
สัญญำ ซ่ึงแสดงจ ำนวนเงิน 63.93 ลำ้นบำท และ 83.61 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม และจ ำนวนเงิน 63.12 ลำ้นบำท และ 83.26 
ลำ้นบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมล ำดบั 

รำยกำรเคล่ือนไหวของประมำณกำรหน้ีสินจำกค่ำปรับงำนล่ำชำ้ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560  

  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงินเฉพำะ
กจิกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560 56,405,732.75 
 

55,499,695.75 
เพ่ิมข้ึน 21,012,377.28 

 
19,864,709.87 

โอนออก          (55,845,766.76) 
 

         (55,499,695.75) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน พ.ศ. 2560 21,572,343.28 

 
19,864,709.87 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 บริษทัฯ ไดรั้บรู้ประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกโครงกำรก่อสร้ำง เป็นจ ำนวน
เงิน 0.92 ลำ้นบำท 

7. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2560  2559  2560  2559 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 214,704,822.16   226,935,535.34   198,824,909.04  209,317,519.97 

สินคำ้ระหวำ่งทำง    20,193,952.74   17,421,541.10  19,268,041.57  17,421,541.10 

สินคำ้ฝำกขำย         328,098.20   371,760.80  328,098.20  371,760.80 

งำนระหวำ่งท ำ 4,740,855.68     2,787,905.09                 -                - 

รวมสินค้ำคงเหลือ 239,967,728.78  247,516,742.33   218,421,048.81  227,110,821.87  

หกั ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำ  (14,006,665.74)  (12,431,077.33)  (12,587,054.75)  (12,431,077.33) 

สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 225,961,063.04  235,085,665.00   205,833,994.06  214,679,744.54  
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รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บำท 

        งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม       12,431,077.33         12,431,077.33  

ตั้งเพ่ิมระหวำ่งงวด 3,301,586.39               1,008,464.96 

โอนกลบั     (1,725,997.98)              (852,487.54) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 14,006,665.74  12,587,054.75 

8. เงนิฝำกธนำคำรตดิภำระค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 บริษทัฯ ไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงจ ำนวนเงิน 30 ลำ้นบำท ไปเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อ
ค  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น (หมำยเหตุ 17)  

9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
   หน่วย: บำท 

   งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 
สัดส่วนกำรลงทุน 

ร้อยละ 2560 
 

2559 
บริษัท 2560 2559 จ ำนวนเงนิ ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ สุทธิ จ ำนวนเงนิ 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 9,999,970.00               - 9,999,970.00 9,999,970.00               - 9,999,970.00 

รวม   29,270,626.00 (18,270,686.00) 10,999,940.00 29,270,626.00 (18,270,686.00) 10,999,940.00 

10. เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บำท 
    สัดส่วนกำร

ลงทุนร้อยละ 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

     2560  2559 

บริษทั เอน็ แอนด ์พี โฮลด้ิง จ ำกดั      
รำคำทุน 2  1,000,000.00  1,000,000.00 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน         (1,000,000.00)        (1,000,000.00) 
สุทธิ                      -                     - 
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11. เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่พนักงำน 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่พนกังำน เป็นเงินให้กูย้มืในรูปสัญญำเงินกูเ้พ่ือเป็นสวสัดิกำรของพนกังำน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ
10 ต่อปี 

12. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธิ ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 
สรุปไดด้งัน้ี 
    หน่วย: บำท 

       
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560 7,222,598.54 

 ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด                     (236,874.93) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2560                  6,985,723.61  

 
บริษทัฯ ประเมินรำคำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนและสิทธิกำรเช่ำทั้งหมด 4 แห่งดงัน้ี 

  หน่วย: ล้ำนบำท     

  รำคำตำมบญัชี  
รำคำ

ประเมนิ 

 

ผู้ประเมนิอสิระ 

 
วนัทีร่ำยงำนกำร
ประเมนิทรัพย์สิน แห่งที่  

อสังหำริมทรัพย์ 
เพ่ือกำรลงทุน 

 
สิทธิกำรเช่ำ  รวม 

  
 

1  2.82  -  2.82  5.00  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ  ำกดั  

5 มกรำคม  
พ.ศ. 2560 

2  2.27  -  2.27  7.80  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ  ำกดั  

27 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2559 

3  1.67  -  1.67  6.38  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ  ำกดั  

28 ตุลำคม  
พ.ศ. 2557 

4  0.23  1.81  2.04  3.94  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ  ำกดั  

28 ตุลำคม  
พ.ศ. 2557 

  6.99  1.81  8.80       

รำคำประเมินของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแห่งท่ี 4 จ ำนวนเงิน 3.94 ลำ้นบำท ไดมี้กำรพิจำรณำรวมสิทธิกำรเช่ำตำม
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 ซ่ึงมีรำคำตำมบญัชีสุทธิจ ำนวน 1.81 ลำ้นบำท 

รำคำประเมินดงักล่ำวขำ้งตน้ไดพิ้จำรณำจำกวีธีเปรียบเทียบรำคำตลำดส ำหรับอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแห่งท่ี 1 ถึง แห่งท่ี 
3 และวธีิรำยไดส้ ำหรับอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแห่งท่ี 4 

กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ถูกจดัล ำดบัชั้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม อยูใ่นระดบัท่ี 2 จำกเกณฑข์อ้มูล
ท่ีน ำมำใชใ้นเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม 

รำคำทุนของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนท่ีหักค่ำเส่ือมรำคำครบแลว้และยงัคงใชง้ำน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 ของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 0.54 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองงวด 
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บริษทัฯ ไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม พ.ศ. 2559 จ ำนวน 6.76 ลำ้นบำท และ 6.97 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปจ ำนองเพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และ
วงเงินกูย้มืระยะยำวกบัสถำบนักำรเงิน 2 แห่ง 

13. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 สรุปได้
ดงัน้ี 

      หน่วย: บำท 

      งบกำรเงินรวม 
  งบกำรเงินเฉพำะ

กจิกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560       159,124,760.56   130,848,159.94 

ซ้ือเพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด - รำคำทุน             4,584,250.34           1,942,769.48 

จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ีจ ำหน่ำย         (550,285.58)                (1,894.87) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด        (10,189,227.85)         (7,682,377.41) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน             (15,769.05)              - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2560        152,953,728.42   125,106,657.14  

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ไดบ้นัทึกรวมอยู่ในก ำไรขำดทุนของ    
งบกำรเงินรวมจ ำนวนเงิน 10.19 ลำ้นบำท และ 9.03 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และรวมอยู่ในก ำไรขำดทุนของงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรจ ำนวนเงิน 7.68 ลำ้นบำท และ 8.83 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

บริษัทฯ ได้น ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 
ธันวำคม พ.ศ. 2559 จ ำนวน 86.93 ลำ้นบำท และ 88.42 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปจ ำนองเพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้ น 
และวงเงินกูย้มืระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง 

รำคำทุนของสินทรัพยถ์ำวรท่ีหักค่ำเส่ือมรำคำครบแล้วและยงัคงใช้งำนอยู่ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี                
31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 38.97 ล้ำนบำท และ 38.71 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

กลุ่มบริษทัฯ มียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัรส ำหรับขดุเจำะบำดำล เคร่ืองใชส้ ำนกังำนและยำนพำหนะ ซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำ
กำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ของงบกำรเงินรวมโดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 
จ ำนวน 20.63 ล้ำนบำท และ 27.48 ล้ำนบำท และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีจ ำนวน 6.70 ล้ำนบำท และ 6.51 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 
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14. สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของสิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บำท 

        งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงินเฉพำะ

กจิกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560 2,099,338.84  1,924,338.84 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด                (186,766.52)             (111,766.52) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2560          1,912,572.32           1,812,572.32  

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บำท 

        
 

 งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงินเฉพำo

ะกจิกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2560 1,984,531.64  1,806,573.73 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด            (356,587.23)  (332,036.83) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินำยน พ.ศ. 2560           1,627,944.41           1,474,536.90  

รำคำทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีหักค่ำเส่ือมรำคำครบแลว้และยงัคงใชง้ำนอยู ่ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี      
31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 ของงบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 8.95 ลำ้นบำท เท่ำกนัทั้งสองงวด 

16. ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 25,788,317.60  18,468,742.89  25,123,697.44  18,027,923.29 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี             -              -              -              - 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน            
พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี  

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2560 

 

 
ก ำไร (ขำดทุน) 

 ณ วนัที่  
30 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2560 

 ณ วนัที่ 
1 มกรำคม 
พ.ศ. 2560 

 

 
ก ำไร (ขำดทุน) 

 ณ วนัที่  
30 มิถุนำยน 
พ.ศ. 2560 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี           
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 281,849.89  13,396,148.01  13,677,997.90  281,849.89  13,396,148.01  13,677,997.90 
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 2,486,215.46  31,195.49  2,517,410.95  2,486,215.46  31,195.49  2,517,410.95 
ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ดำ้น  
    ควำมปลอดภยัท่ีมีไวเ้พื่อใหเ้ช่ำ 491,117.59  197,950.09  689,067.68  491,117.59  197,950.09  689,067.68 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์ 
      พนกังำน 3,928,413.40  316,484.80  4,244,898.20  3,668,801.20  282,882.20  3,951,683.40 
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำก

ค่ำปรับ 11,281,146.55 
 

(6,966,677.90) 
 

4,314,468.65 
 

11,099,939.15 
 

(7,126,997.18) 
 

3,972,941.97 
ประมำณกำรหน้ีสินผลขำดทุน 
    ท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกโครงกำร - 

 
344,474.22 

 
344,474.22 

 
- 

 
314,595.54  314,595.54 

รวม 18,468,742.89  7,319,574.71  25,788,317.60  18,027,923.29  7,095,774.15  25,123,697.44 

17. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2560  2559  2560  2559 

ตัว๋แลกเงิน             -  200,000,000.00              -  200,000,000.00 

   หกั ส่วนลดตัว๋แลกเงิน             -   (1,261,397.84)              -   (1,261,397.84) 

   ตัว๋แลกเงินสุทธิ             -  198,738,602.16              -  198,738,602.16 

ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 225,000,000.00    75,000,000.00  225,000,000.00    75,000,000.00 

ทรัสตรี์ซีท 87,588,456.88  39,835,715.83  87,588,456.88  38,789,149.75 

รวม 312,588,456.88  313,574,317.99   312,588,456.88  312,527,751.91 

ในระหวำ่งงวดไตรมำส 2 ปี พ.ศ. 2560 บริษทัฯ ไดจ่้ำยช ำระไถ่ถอนตัว๋แลกเงินทั้งจ ำนวนแลว้ 
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อตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะสั้ นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 มี
ดงัต่อไปน้ี 

 
อตัรำดอกเบีย้ต่อปี 

 
2560  2559 

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 
 

อตัรำตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
(ร้อยละ 3.15 ถึง 3.65) 

 อตัรำตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
(ร้อยละ 3.15 ถึง 3.50) 

ตัว๋แลกเงิน -  ส่วนลด ร้อยละ 3.45 
 

ทรัสตรี์ซีท 
 

อตัรำตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
 (ร้อยละ 2.90)  

อตัรำตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
 (ร้อยละ 2.50 ถึง 3.00) 

บริษทัฯ ไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงไปจดจ ำนองเพ่ือค ้ำประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจำกสถำบนักำรเงิน
ดงักล่ำว (ไม่รวมตัว๋แลกเงิน) และไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงจ ำนวนเงิน 30 ลำ้นบำทไปเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือค ้ ำ
ประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้นประเภทตัว๋สัญญำใชเ้งิน (หมำยเหตุ 8) 

18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บำท 
    งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
    2560  2559   2560  2559 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
   เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน        

-  ในประเทศ 41,791,393.52    30,317,488.26   34,469,719.57   23,795,547.33  
-  ต่ำงประเทศ   76,586,730.32   74,016,601.43  73,419,033.62  70,444,070.77 

   เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  642,194.74  331,535.22 
   ตน้ทุนงำนโครงกำรคำ้งจ่ำยกิจกำร 
      ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 

 
- 

 
1,727,632.00 

 
2,291,090.00 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำ 118,378,123.84  104,334,089.69   110,258,579.93  96,862,243.32 

เจ้ำหนีอ่ื้น        
เจำ้หน้ีค่ำปรับจำกกำรส่งมอบงำน   
ล่ำชำ้ 8,296,410.10 

 
- 

 
8,296,410.10  - 

ภำษีขำยไม่ถึงก ำหนดและ 
    ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 9,222,978.52 

           
11,590,537.93  

 
8,594,175.11 

           
10,326,548.07  

ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย    3,630,924.22   4,542,487.45  2,694,911.46  3,611,099.44 
โบนสัคำ้งจ่ำย     5,829,544.40   1,429,534.88  4,897,241.39  1,205,082.33 
ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จกรรมกำร        911,000.00   500,000.00  911,000.00  500,000.00 
เงินค่ำสินคำ้รับล่วงหนำ้    2,185,833.08      3,152,265.63   1,531,273.02  543,730.63 
ค่ำเช่ำและบริกำรรับล่วงหนำ้    3,230,550.30   7,764,839.70  3,230,550.30  7,764,839.70 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรน ำเขำ้คำ้งจ่ำย       990,474.20  682,259.00  990,474.20  682,259.00 
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    หน่วย: บำท 
    งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
    2560  2559   2560  2559 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย    4,801,574.36  9,160,164.68  2,991,988.84  6,457,167.08 
อ่ืนๆ 628,504.53      1,452,507.82   661,060.98  1,187,357.75 
เจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  119,182.20  119,182.20 

รวมเจ้ำหนีอ่ื้น 39,727,793.71    40,274,597.09   34,918,267.60   32,397,266.20  

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 158,105,917.55  144,608,686.78   145,176,847.53  129,259,509.52  

19. หนีสิ้นระยะยำวตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บำท 
    งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2560  2559  2560  2559 

หนีสิ้นระยะยำวตำมสัญญำเช่ำกำรเงินคงเหลือ         
- ภำยใน 1 ปี   6,749,471.96   6,820,045.86  2,202,853.64  2,135,343.54 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 17,238,673.81   20,043,982.66  2,446,610.75  2,725,456.44 

หกั ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (1,743,796.00)   (2,156,880.24)   (289,862.97)  (333,587.86) 
มูลค่ำปัจจุบันของหนีสิ้นระยะยำวตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ 22,244,349.77   24,707,148.28   4,359,601.42  4,527,212.12 

หกั ส่วนของหน้ีสินระยะยำวตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน         

       ท่ีจะครบก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี  (6,003,421.56)  (5,971,585.52)  (2,044,365.47)    (1,958,342.37) 
สุทธิ  16,240,928.21   18,735,562.76   2,315,235.95  2,568,869.75 

หน้ีสินระยะยำวตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินของบริษทัยอ่ย ไดรั้บกำรค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระโดยบริษทัฯ ทั้งจ ำนวน 

20. เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

      หน่วย: บำท 

      งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2560  2559 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   47,455,000.00  10,000,000.00 

เพ่ิมข้ึนในระหวำ่งงวด   -  50,000,000.00 

จ่ำยช ำระคืนในระหวำ่งงวด    (6,570,000.00)   (12,545,000.00) 

หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี    (8,140,000.00)   (11,140,000.00) 

สุทธิ   32,745,000.00  36,315,000.00 
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เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำกูเ้งินกบัธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงจ ำนวน 30 ลำ้นบำท โดยก ำหนดช ำระ
คืนเงินต้นตำมสัญญำเงินกู้เป็นรำยเดือน เดือนละ 0.5 ล้ำนบำท จ ำนวน 60 งวด เร่ิมช ำระเงินต้นงวดแรกเดือนกันยำยน         
พ.ศ. 2555 และก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี โดยเร่ิมช ำระดอกเบ้ียงวดแรกเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2555 

เม่ือวนัท่ี 26 มกรำคม พ.ศ. 2559 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำกูเ้งินกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศแห่งเดียวกนัจ ำนวน 50 ลำ้นบำท    
เพื่อรองรับ Core-Trading Asset ไดแ้ก่สินคำ้คงเหลือของบริษทัฯ โดยก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ตำมสัญญำเงินกูเ้ป็นรำยเดือน
ภำยใน 84 งวด ซ่ึงงวดท่ี 1-83 ช ำระงวดละ 595,000 บำท และงวดท่ี 84 ช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด และก ำหนดอตัรำดอกเบ้ีย
อำ้งอิง THBFIX บวกดว้ยร้อยละ 1.85 ต่อปี (ร้อยละ 4.7) ในกรณีท่ีอตัรำดอกเบ้ีย THBFIX ดงักล่ำวมีอตัรำต ่ำกวำ่อตัรำร้อยละ 
0.5 ต่อปี บริษัทฯ ต้องช ำระดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ 0.5 ต่อปีโดยเร่ิมช ำระเงินต้นและดอกเบ้ียงวดแรกเดือนกุมภำพันธ์         
พ.ศ. 2559  

ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำกูเ้งินเพ่ือรองรับ Core-Trading Asset ดงักล่ำว บริษทัฯ มีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ี
ส ำคญับำงประกำร เช่น  

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

- กำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี (DSCR) ไม่นอ้ยกวำ่ 2 เท่ำ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 บริษทัฯ มีอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีไม่เป็นไปตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด อยำ่งไรกต็ำม
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ สำมำรถเจรจำกบัสถำบนักำรเงินและแกไ้ขปัญหำดงักล่ำวได ้

บริษทัฯ ไดน้ ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัไปจดจ ำนองเพ่ือค ้ำประกนัเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินดงักล่ำว 

21. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 
และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
2560  2559  2560 

 
2559 

โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน     

 
  

 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 19,642,067.00   16,944,179.99  18,344,006.00 
 

15,824,809.12 
   ณ วนัที่ 1 มกรำคม   

 
 

   ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและดอกเบ้ีย   1,582,424.00      1,294,465.01     1,414,411.00 
 

 1,263,439.88  
ผล(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร   

 
 

      ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั -  -  - 
 

- 

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน        
   ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 21,224,491.00  18,238,645.00   19,758,417.00 

 
17,088,249.00 
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ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน ไดแ้สดงในงบก ำไรขำดทุน ดงัน้ี: 
  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
2560  2559  2560 

 
2559 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 763,555.00     (582,844.44)  657,739.00 
 

   (457,641.55) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 818,869.00    1,877,309.45   756,672.00 

 
1,721,081.43 

รวมค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน   1,582,424.00  1,294,465.01    1,414,411.00 
 

 1,263,439.88  

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
2560  2559  2560 

 
2559 

อตัรำคิดลด 2.18% - 2.38%  2.18% - 2.38%  2.18% 
 

2.18% 
เงินเดือนรำยเดือนในอนำคตท่ีเพ่ิมข้ึน 5.00%  5.00%  5.00% 

 
5.00% 

อตัรำมรณะ 100% ของตำรำงมรณะปี 2551  100% ของตำรำงมรณะปี 2551 

22. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

รำยละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ (PHOL-W1) ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
(กำรออกและจดัสรรใบแสดงสิทธิ (PHOL-W1) ไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 20 
กรกฎำคม พ.ศ. 2559 และท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหำคม พ.ศ. 2559) 
ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ :   ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้

จ ำนวนท่ีออกและเสนอขำย :   40,499,996 หน่วย 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย :    หน่วยละ 0 บำท (ศูนยบ์ำท) 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัจำกวนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สำมญั 1 หุน้  
รำคำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนได ้ในรำคำ

หุน้ละ 3 บำท (สำมบำท)  
กำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ ไดต้ำม

จ ำนวนท่ีไดรั้บกำรจดัสรรในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนเมษำยน และ ตุลำคม 
ของแต่ละปี นบัจำกวนัท่ีบริษทัไดอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษทัไดรั้บอนุญำตให้เร่ิมซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2559 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 ยงัไม่มีกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนไม่มีผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง
สถำนะใบส ำคญัแสดงสิทธิ เน่ืองจำกรำคำตำมสิทธิสูงกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของหุน้สำมญั  
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23. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นส ำรองตำมกฎหมำย
ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หกัดว้ยขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ทุนส ำรองตำมกฎหมำยน้ีไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยปันผลได ้ 

24. เงินปันผลจ่ำย 

ปี พ.ศ. 2559 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 และรำยงำนกำรประชุมสำมญั   
ผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน พ.ศ. 2559 ได้มีมติจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี พ.ศ. 2558 งวดสุดท้ำยในวนัท่ี 23 
พฤษภำคม พ.ศ. 2559 ในอตัรำหุน้ละ 0.12 บำท ส ำหรับผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทัฯ จ ำนวนหุ้น 161.99 ลำ้นหุน้ เป็นจ ำนวนเงิน 
19.44 ลำ้นบำท รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งส้ิน 32.40 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 94.42 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี พ.ศ. 2558 

25. ภำษีเงนิได้ 

ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2560  2559  2560  2559 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน        
ส ำหรับงวดปัจจุบนั 1,677,442.72  6,972,815.60  402,982.97   6,568,174.94  
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี        
กำรเปล่ียนแปลงของผลแตกต่ำงชัว่ครำว (7,319,574.71)  (481,526.31)  (7,095,774.15)  (525,353.73) 
รำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ส ำหรับงวด (5,642,131.99)  6,491,289.29  (6,692,791.18)  6,042,821.21 

26. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เป็น
จ ำนวนเงิน 1.48 ลำ้นบำทและ 1.47 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

27. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ โดยพิจำรณำจำกระบบกำรบริหำร กำรจัดกำรและ
โครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน และสินทรัพยต์ำมส่วนงำน รวมรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำน หรือท่ีสำมำรถปันส่วน
ให้กบัส่วนงำนไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล รำยกำรท่ีไม่สำมำรถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รำยไดอ่ื้น ค่ำใชจ่้ำยใน
กำรขำย ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร และตน้ทุนทำงกำรเงิน 
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ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิ 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจและกำรกระทบยอดก ำไรหรือขำดทุนตำมส่วนงำนท่ีรำยงำนของกลุ่มบริษทัฯ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย: พนับำท 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 

 ธุรกจิซ้ือมำขำยไป
อุปกรณ์เพ่ือควำม

ปลอดภยัและอุปกรณ์
นิรภยั 

ธุรกจิเกีย่วกบัระบบบ ำบัด
น ำ้ 

ธุรกจิรับเหมำก่อสร้ำงระบบ
ประปำหมู่บ้ำน 

ตดัรำยกำรระหว่ำง 
ส่วนงำน งบกำรเงนิรวม  

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รำยไดจ้ำกบุคคลภำยนอก 224,487  195,392  8,940    4,287  18,719 103,935              -         - 252,146 303,614  

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 8,032      5,058  197    1,275  1,329     3,707  (9,558) (10,040)           -           - 

ตน้ทุนขำยและตน้ทุนบริกำร (172,824) (149,085) (10,476)   (5,225) (47,403) (95,441) 9,756  10,176  (220,947) (239,575) 

ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้นตำมส่วนงำน 59,695   51,365  (1,339)     337  (27,355)   12,201  198       136  31,199   64,039  

ค่ำปรับงำนล่ำชำ้    (3,990)    (3,990)  -  

รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:          

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน – สุทธิ        687 950 

รำยไดอ่ื้น         2,088 524 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย         (23,839) (22,239) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร        (92,317) (23,716) (46,860) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน        (3,339) (2,348) 

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได ้        3,882 (3,600) 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด    (31,345)    (85,629) 13,610 
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 หน่วย: พนับำท 

 ส ำหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 

 ธุรกจิซ้ือมำขำยไป
อุปกรณ์เพ่ือควำม

ปลอดภยัและอุปกรณ์
นิรภยั 

ธุรกจิเกีย่วกบัระบบบ ำบัด
น ำ้ 

ธุรกจิรับเหมำก่อสร้ำงระบบ
ประปำหมู่บ้ำน 

ตดัรำยกำรระหว่ำง 
ส่วนงำน งบกำรเงนิรวม  

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รำยไดจ้ำกบุคคลภำยนอก 445,071  397,422  11,107 14,695  44,190   160,221              -         - 500,368 572,338  

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 17,176    14,426  (576)    5,682  3,137       7,193  (19,737) (27,301)             -         - 

ตน้ทุนขำยและตน้ทุนบริกำร (343,865) (308,538) (13,745) (19,276) (72,491) (147,482) 20,461  27,395 (409,640) (447,901) 

ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้นตำมส่วนงำน 118,382  103,310  (3,214)   1,101  (25,164) 19,932 724         94  90,728 124,437  

ค่ำปรับงำนล่ำชำ้    (26,022)    (26,022)  -  

รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:          

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน – สุทธิ        2,148 1,302 

รำยไดอ่ื้น         2,507 637 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย         (46,939) (45,316) 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร        (117,361) (46,860) (46,860) 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน        (7,317) (4,103) 

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได ้        5,642 (6,491) 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด    (51,186)    (96,614) 23,606 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจและกำรกระทบยอดสินทรัพยต์ำมส่วนงำนท่ีรำยงำนของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี            
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

      หน่วย: พนับำท 

      งบกำรเงินรวม 

  2560  2559 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน – สุทธิ                    6,986                    7,223 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ – สุทธิ                152,954             159,125 

สินทรัพยส่์วนกลำง   677,874  794,606 

รวมสินทรัพย์            837,814            960,954 
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ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ น ำเสนอรำยไดต้ำมส่วนงำนแยกตำมท่ีตั้งทำงภูมิศำสตร์ของลูกคำ้ อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์น
ต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนเงินไม่เป็นสำระส ำคญั 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์ของกลุ่มบริษทัฯ ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ 
พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับำท 
 รำยได้ 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

30 มถุินำยน 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

30 มถุินำยน 
 2560  2559  2560  2559 
ไทย 250,135  299,987  496,233  566,591 
ประเทศอ่ืนๆ 2,011  3,627  4,135  5,747 
รวม 252,146  303,614  500,368  572,338 

ลกูค้ารายใหญ่ 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงท่ีมีมูลค่ำตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มบริษทัฯ 

28. คู่ค้ำรำยส ำคัญ 

กลุ่มบริษทัฯ มีคู่คำ้รำยส ำคญัซ่ึงเป็นผูรั้บเหมำงำนก่อสร้ำงโครงกำรประปำหมู่บำ้นดงัน้ี 

 บริษทั แมก็ซ์ วอเตอร์ช็อป จ ำกดั 
 บริษทั ขอนแก่น วอเตอร์เทค จ ำกดั 
 บริษทั สองแคว วอเตอร์ จ ำกดั 
 บริษทั นครพิงค ์เอน็เตอร์ไพรส์ แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั 
 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ซี. โกลด ์
 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เอเซีย เมทลัชีท แอนด ์สตีล 
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28.1 ยอดคงเหลือท่ีส ำคญัระหวำ่งคู่คำ้รำยส ำคญั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559 
ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนีอ่ื้น        

      บริษทั แมก็ซ์ วอเตอร์ช็อป จ ำกดั 42,092,778.31  12,700,204.85  42,092,778.31  12,556,824.85 

      บริษทั ขอนแก่น วอเตอร์เทค จ ำกดั 7,456,757.96  1,263,953.91  7,456,757.96  1,189,421.20 

      บริษทั สองแคว วอเตอร์ จ  ำกดั 292,862.20  16,000.00  292,862.20  16,000.00 
      บริษทั นครพิงค ์เอน็เตอร์ไพรส์ แอนด ์               

เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั 15,933,936.84  1,381,487.60  15,933,936.84  1,381,487.60 

      หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ซี. โกลด ์ 29,616,489.35  1,225,486.32  28,931,170.10  1,225,486.32 

      หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เอเซีย เมทลัชีท แอนด ์สตีล 10,465,401.97  757,150.00  10,465,401.97  757,150.00 

รวมลูกหนีอ่ื้น 105,858,226.63  17,344,282.68  105,172,907.38  17,126,369.97 

หกั ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีอ่ืน (105,515,567.01)                     -  (105,172,907.38)                     - 

รวมลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 342,659.62  17,344,282.68                     -  17,126,369.97 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น        

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        

     บริษทั แมก็ซ์ วอเตอร์ช็อป จ ำกดั                    -  173,796.27                     -  173,796.27 

     บริษทั ขอนแก่น วอเตอร์เทค จ ำกดั                    -  165,325.82                     -  165,325.82 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำ                    -  339,122.09                     -  339,122.09 

เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำงส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บำท 

        งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 83,611,097.23  83,260,325.07 

เพ่ิมข้ึน 23,958,308.59  23,207,558.54 

ลดลง (43,642,507.85)  (43,347,512.19) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 63,926,897.97  63,120,371.42 

 

 



 38 
 

28.2 รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญัระหวำ่งบริษทัฯ กบัคู่คำ้รำยส ำคญัส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 
และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บำท  

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

 
2560 2559 2560 2559 

นโยบำยกำรก ำหนด
รำคำ 

ต้นทุนงำนก่อสร้ำง      
      บริษทั แมก็ซ์ วอเตอร์ชอ็ป จ ำกดั 8,837,760.74 44,827,170.23 8,837,760.74 44,585,956.02 รำคำตำมสญัญำ 
      บริษทั ขอนแก่น วอเตอร์เทค จ ำกดั 4,631,216.03 19,552,496.59 4,631,216.03 18,455,300.33 รำคำตำมสญัญำ 
      บริษทั สองแคว วอเตอร์ จ ำกดั 3,836,865.22 7,367,417.31 3,836,865.22 7,367,417.31 รำคำตำมสญัญำ 
      บริษทั นครพงิค ์เอน็เตอร์ไพรส์ 

แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั 7,469,624.68 15,792,828.81 7,469,624.68 15,792,828.81 รำคำตำมสญัญำ 
      หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ซี. โกลด ์ 6,677,389.46 21,153,727.09 3,841,446.85 20,791,706.43 รำคำตำมสญัญำ 
      หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั เอเซีย เมทลัชีท 

แอนด ์สตีล 6,692,488.56 5,614,249.07 6,692,488.56 5,614,249.07 รำคำตำมสญัญำ 

29. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

ภำระผูกพนั 

ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสัญญาด าเนินงาน 

บริษัท ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำเช่ำและรับโอนสิทธิกำรเช่ำ ประกอบดว้ยสัญญำ 2 ฉบบั ดงัน้ี 
- เม่ือวนัท่ี 22 สิงหำคม พ.ศ. 2538 บริษทัฯไดท้ ำสัญญำเช่ำอำคำรกบับริษทัแห่งหน่ึงโดยช ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำเป็นจ ำนวนเงิน 

2,800,000 บำท มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี และตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำรำยปี ตลอดอำยสุัญญำเช่ำปีละ 12,000 บำท ถึง 24,000 
บำท 

- เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2547 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำรับโอนสิทธิกำรเช่ำอำคำรจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เป็น
จ ำนวนเงิน 2,800,000 บำท มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำคงเหลือ 21 ปี 2 เดือน และตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำรำยปีตลอดอำยสุัญญำเช่ำ
ปีละ 12,000 บำท ถึง 24,000 บำท 

บริษัทย่อย 

บริษัท ผล วอเตอร์ จ ำกัด 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม พ.ศ. 2558 บริษทัย่อยไดท้ ำสัญญำเช่ำอำคำรกบับริษทัแห่งหน่ึงโดยช ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำเป็นจ ำนวนเงิน 
450,000 บำท มีก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี และตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำรำยเดือน ตลอดอำยสุัญญำเช่ำเดือนละ 12,500 บำท และมีสิทธิ
ต่อสัญญำเช่ำไปอีก 3 ปี โดยตอ้งจ่ำยเงินค่ำสิทธิกำรเช่ำอำคำรเพ่ิมอีกจ ำนวน 522,000 บำท และค่ำเช่ำรำยเดือนอีกเดือนละ       
12,500 บำท 
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ภาระผกูพนัและหน้ีสินทีอ่าจเกดิขึ้นกบัสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีภำระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนกบัสถำบนักำรเงิน ดงัน้ี 
  หน่วย: ล้ำนบำท 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  วงเงิน เบิกใช้ ยงัไม่ได้ใช้ วงเงิน เบิกใช้ ยงัไม่ได้ใช้ 

1) แอลซีและทีอำร์    198.00  88.68  109.32 198.00  88.68  109.32 
2) ตัว๋สญัญำใชเ้งิน  240.00         225.00   15.00    230.00        225.00           5.00  
3) หนงัสือค ้ำประกนั     70.70          43.41  27.29        60.70          37.51  23.19  
4) เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 61.50            -    61.50  61.50                 -            61.50  
5) ภำระผกูพนัตำมสญัญำซ้ือเงินตรำ

ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 
 

225.00 
                      

6.25  
                     

218.75 
                     

225.00  
                   

6.25  
                     

218.75 
6) ภำระผกูพนัตำมสญัญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เป็นเงินสกลุดอลล่ำร์สหรัฐวงเงิน 1.15 ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐโดย ณ วนัท่ี 30 

มิถุนำยน พ.ศ. 2560 มีกำรใชว้งเงินดงักล่ำวแลว้ 0.21 ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐ 

บริษทัฯ ไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯ ค ้ำประกนัภำระผูกพนัของธนำคำรดงักล่ำว  

บริษทัยอ่ยค ้ำประกนัวงเงินแอลซีและทีอำร์ของบริษทัใหญ่ภำยในวงเงิน 10 ลำ้นบำท 

หนีสิ้นที่อำจจะเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

คดีควำมฟ้องร้อง 

บริษัท พดี ีเจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 13 กนัยำยน พ.ศ. 2556 บริษทัยอ่ยดงักล่ำว ถูกเจำ้หน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศฟ้องร้องว่ำดว้ยควำมผิดอนัเกิดจำกกำร
ผิดสัญญำซ้ือขำย ตำมคดีหมำยเลขด ำที่ พ.741/2556 เน่ืองจำกบริษทัยอ่ยผิดนดัไม่ช ำระค่ำสินคำ้จ ำนวนเงิน 76,448.10 
ดอลล่ำร์สหรัฐ ซ่ึงต่อมำคดีน้ีถูกวินิจฉัยว่ำอยู่ในอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำของศำลทรัพยสิ์นทำงปัญญำและกำรคำ้ระหว่ำง
ประเทศกลำง ศำลจึงมีค ำสั่งใหจ้ ำหน่ำยคดีน้ีและใหโ้จทกไ์ปฟ้องยงัศำลท่ีมีเขตอ ำนำจ 

เม่ือวนัท่ี 27 ตุลำคม พ.ศ. 2558 เจำ้หน้ีกำรคำ้ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัยอ่ยต่อศำลทรัพยสิ์นทำงปัญญำและกำรคำ้ระหวำ่งประเทศกลำง 
หมำยเลขด ำท่ีกค.223/2558 และเม่ือวนัท่ี 5 มกรำคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยไดท้ ำกำรยื่นค ำให้กำรต่อสู้คดี และศำลไดท้ ำกำร
ไกล่เกล่ียหลำยคร้ัง จนวนัท่ี 2 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2560 ทนำยโจทกแ์ละทนำยจ ำเลยแถลงต่อศำลร่วมกนักนัวำ่คดีไม่สำมำรถตกลง
กนัได ้จึงส่งส ำนวนกลบัคืนสู่กระบวนพิจำรณำของศำล ล่ำสุดเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 ทนำยโจทกแ์ถลงต่อศำลว่ำ
ไดรั้บแจง้จำกกรรมกำรผูบ้ริหำรของโจทกว์ำ่ อยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำเง่ือนไขท่ีโจทกแ์ละจ ำเลยไดมี้กำรเจรจำกนัในชั้นไกล่
เกล่ียซ่ึงคำดวำ่จะสำมำรถตกลงกนัไดแ้ละเม่ือตกลงกนัไดแ้ลว้โจทกจ์ะยื่นค ำร้องขอถอนฟ้องคดี จึงขอเล่ือนคดีออกไปสักนดั
หน่ึง ศำลพิเครำะห์แลว้เห็นวำ่ คดีสำมำรถตกลงกนัไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อคู่ควำมทั้งสองฝ่ำยจึงให้เล่ือนไปนัดพร้อมเพ่ือท ำ
ยอมหรือถอนฟ้อง ในวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560  

ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ไดพ้ ิจำรณำผลกระทบจำกคดีควำมดงักล่ำวแลว้เห็นว ่ำจะไม่มีผลเสียหำยอยำ่งเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ เน่ืองจำกไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กูย้ืม รวมถึงไดต้ั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน 
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30. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนที่ส ำคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสมและ
กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 2.29: 1 (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม พ.ศ. 2559: 1.74: 1) และบริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 2.01: 1 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2559: 1.60: 1) 

31. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรบัญชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก ำไร
สุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้น   กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงินรวม 

รำยกำรบัญชี 
 

ตำมรำยงำนไว้ 
 

จ ำนวนที ่               
จัดประเภท  

 
ตำมทีจ่ัดประเภท

ใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน   

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  201,943,401.49  49,262,468.78  251,205,870.27 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง  132,873,566.01  (49,262,468.78)  83,611,097.23 
   

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส ำหรับงวดสำมเดือน 
  

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร      109,368,656.44     (106,107,336.47)           3,261,319.97  

รำยไดจ้ำกสัญญำก่อสร้ำงและสัญญำบริกำร  -       106,107,336.47        106,107,336.47  
ตน้ทุนบริกำร      (94,943,769.21)        94,091,473.89            (852,295.32) 
ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงและใหบ้ริกำร  -      (94,091,473.89)      (94,091,473.89) 
       

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส ำหรับงวดหกเดือน 
 

     

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร      174,625,270.35     (163,621,189.39)         11,004,080.96  

รำยไดจ้ำกสัญญำก่อสร้ำงและสัญญำบริกำร  -      163,621,189.39        163,621,189.39  
ตน้ทุนบริกำร    (151,502,377.92)      142,514,816.29         (8,987,561.63) 
ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงและใหบ้ริกำร  -    (142,514,816.29)    (142,514,816.29) 
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  หน่วย: บำท 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

รำยกำรบัญชี 
 

ตำมรำยงำนไว้  
จ ำนวนที ่               
จัดประเภท   

ตำมทีจ่ัดประเภท
ใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน       
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  188,245,618.70  49,262,468.78  237,508,087.48 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำก่อสร้ำง  132,522,793.85  (49,262,468.78)  83,260,325.07 

       

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส ำหรับงวดสำมเดือน 

      

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร       107,930,567.88       (103,496,363.18)   4,434,204.70 

รำยไดจ้ำกสัญญำก่อสร้ำงและสัญญำบริกำร  -        103,496,363.18  103,496,363.18 
ตน้ทุนบริกำร  (96,778,071.26)  93,204,207.82       (3,573,863.44) 
ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงและใหบ้ริกำร  -  (93,204,207.82)     (93,204,207.82) 

       

งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส ำหรับงวดหกเดือน 

      

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร      171,777,789.75       (163,282,104.35)   8,495,685.40 

รำยไดจ้ำกสัญญำก่อสร้ำงและสัญญำบริกำร  -        163,282,104.35   163,282,104.35 
ตน้ทุนบริกำร  (154,678,583.33)        147,985,808.05         (6,692,775.28) 
ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงและใหบ้ริกำร  -  (147,985,808.05)     (147,985,808.05) 

32. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย คือ บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 6 กรกฏำคม พ.ศ. 2560 ไดมี้มติ
อนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั จำก 10.00 ลำ้นบำท เป็น 50.00 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่
จ ำนวน 4 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท และไดเ้รียกช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนเตม็จ ำนวน โดยบริษทัฯ ไดล้งทุนในหุน้สำมญั
เพ่ิมทุนดงักล่ำวทั้งจ ำนวนและไดช้ ำระค่ำหุน้ส่วนท่ีเรียกช ำระดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 19 กรกฏำคม พ.ศ. 2560 

33. กำรอนุมัตงิบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

คณะกรรมกำรของบริษทัฯ ไดอ้นุมติังบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีเม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม พ.ศ. 2560 
 
 
  


