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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) “บริษทัฯ” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2504 และ
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2551 และเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 

1.2 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) มีสถานท่ีประกอบการ 4 แห่ง ดงัน้ี 

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

1.2.2 สาขาระยอง เลขท่ี 155/213 ตาํบลทบัมา อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

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

1.2.4 สาขาภูเกต็ เลขท่ี 1/127 หมู่ท่ี 3 ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมืองภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็ 

1.3 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจซ้ือมาขายไปผลิตภัณฑ์เพ่ือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
ผลิตภณัฑเ์พ่ือการควบคุม สภาพแวดลอ้ม และผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้า 

1.4 บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 4 แห่ง ดงัน้ี 

1.4.1 บริษทั พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้ า โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 76.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

1.4.2 บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2556 เพ่ือ
ประกอบธุรกิจในการรับประมูลงานและขายสินคา้ให้กบัหน่วยงานราชการเก่ียวกบัสินคา้อาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

1.4.3 บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้ งกับกระทรวงพาณิชยข์องประเทศกัมพูชาเม่ือ        
วนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2556 ประกอบธุรกิจในการจาํหน่ายอุปกรณ์และระบบบาํบดันํ้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค และ
สัมปทานนํ้ าประปาเพ่ือชุมชนในประเทศกมัพูชา โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

1.4.4 บริษัท ผล วอเตอร์ จาํกัด ซ่ึงได้จดทะเบียนจัดตั้ งกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 เพ่ือ
ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาในรูปแบบสัมปทานทั้ งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และจาํหน่าย    
และให้บริการผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัระบบบาํบดันํ้ าโดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

1.5 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือ ตระกลูหวงัธาํรงและจารุตั้งตรง 
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2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล  

งบการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้ง
กบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้กาํหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ซ่ึงการ
จดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันั้นเพื่อความสะดวกของ
ผูอ้่านงบการเงินที่ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบ
การเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 โดยเนน้
การให้ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ี
ไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2559 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้
สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินที่เกี่ยวกบั สินทรัพย  ์หน้ีสิน 
รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่
อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอื่นและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการ
กาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลที่เกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลจะไดร้ับการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบ
เฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาลรวม 

งบการเงินระหว่างกาลรวม ประกอบดว้ยงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่“กลุ่มบริษทัฯ”) 
และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัฯในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบัท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผล
บงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
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การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในการจัดทาํงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

4.1 รายการบัญชีท่ีมีสาระสําคญัระหว่างบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน    
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ   

 2560  2559  2560  2559  นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทย่อย         

บริษัท ผล พาลาเดยีม จํากัด         
ซ้ือสินคา้ -  -  56,200.00   371,964.00 

 
ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม  
ร้อยละ 5 - 15 

ขายสินคา้ -  -  2,664,139.05  3,891,106.64 
 

ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ตามขอ้ตกลง  

รายไดจ้ากการบริหารงาน -  -  150,000.00  150,000.00  ราคาตามท่ีตกลงในสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ -  -  -  59,232.88  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 ต่อปี 

       

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จํากัด       
ขายสินคา้ - 

 
- 

 
- 

 
93,970.38 

 
ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม  
ร้อยละ 5 - 15 

รับคืน - 

 

- 

 

660,626.89 
 

- 

 

ราคาทุนบวกกําไรส่วนเพิ่ม   
ร้อยละ 5 - 15 

บริษัท ผล วอเตอร์ จํากัด         
ซ้ือสินคา้ -  -  1,500.00  36,105.00  ราคาตามท่ีตกลงระหวา่งกนั 
ตน้ทุนงานรับเหมาโครงการนํ้า - 

 
- 

 
1,519,989.92 

 
3,506,327.55 

 
ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 15 - 30 

ขายสินคา้ - 
 

- 
 
2,510,268.61 

 
684,646.00 

 
ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม  
ร้อยละ 5 - 15 

รายไดจ้ากการบริหารงาน -  -  150,000.00  150,000.00  ราคาตามท่ีตกลงในสญัญา 
รายไดค่้าเช่าทรัพยสิ์น -  -  180,000.00  180,000.00  ราคาตามท่ีตกลงในสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ -  -  149,884.88  65,542.47  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น -  -  -  32,239.20  ราคาตามท่ีตกลงระหวา่งกนั 
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4.2 รายการบัญชีท่ีมีสาระสําคญัระหว่างบริษัทฯ กับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน      
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

 2560 2559 2560 2559 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทย่อย      
บริษัท ผล พาลาเดยีม จํากัด      
ซ้ือสินคา้               - 

 
              - 433,828.00 585,964.00 ร าค า ทุ น บ ว ก กํ า ไ ร ส่ ว น เพิ่ ม   

ร้อยละ 5 - 15 
ขายสินคา้               -               - 19,226,505.05 17,699,414.97 ราคาทุนบวกกําไรส่วนเพิ่ มตาม

ขอ้ตกลง  
รายไดค่้าบริการ                 - 30,833.00 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
     ร้อยละ 5 - 15 
รายไดจ้ากการบริหารงาน               -               - 450,000.00 450,000.00 ราคาตามท่ีตกลงในสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ               -               - 70,821.92 124,260.28 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 ต่อปี 
      

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จํากัด     
ขายสินคา้               -               -               - 1,174,582.05 ร าค า ทุ น บ ว ก กํ า ไ ร ส่ ว น เพิ่ ม   

ร้อยละ 5 - 15 
รับคืนสินคา้               -               - 1,917,928.86               - ร าค า ทุ น บ ว ก กํ า ไ ร ส่ ว น เพิ่ ม   

ร้อยละ 5 - 15 
      

บริษัท ผล วอเตอร์ จํากัด      
ซ้ือสินคา้               -               - 89,331.00 56,105.00 ราคาตามท่ีตกลงระหวา่งกนั 
ตน้ทุนค่าบริการบาํบดันํ้า               -               -               - 331,509.00 ร าค า ทุ น บ ว ก กํ า ไ ร ส่ ว น เพิ่ ม   

ร้อยละ 15  
ตน้ทุนงานรับเหมาโครงการนํ้า               -               - 4,656,484.92 13,968,369.29  ร าค า ทุ น บ ว ก กํ า ไ ร ส่ ว น เพิ่ ม   

ร้อยละ 15 - 30 
ค่านายหนา้               -               -               - 65,306.47 ราคาตามท่ีตกลงระหวา่งกนั 
ขายสินคา้               -               - 3,339,834.33 1,733,368.00 ร าค า ทุ น บ ว ก กํ า ไ ร ส่ ว น เพิ่ ม   

ร้อยละ 5 - 15 
รายไดจ้ากการบริหารงาน               -               - 450,000.00 450,000.00 ราคาตามท่ีตกลงในสญัญา 
รายไดค่้าเช่าทรัพยสิ์น               -               - 540,000.00 420,000.00 ราคาตามท่ีตกลงในสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ               -               - 1,046,619.18 115,663.02 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 - 5.0 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น               -               -               - 32,239.20 ราคาตามท่ีตกลงระหวา่งกนั 

 

 

 



 17 
 

4.3 ยอดคงเหลือระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ       

ลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั -  -  6,069,987.00  6,126,343.85 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั -  -  3,665,103.08  6,024,291.53 

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  4,367,516.13  2,195,683.01 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -  -  14,102,606.21  14,346,318.39 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  (3,665,103.08)  (6,024,291.53) 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ -  -  10,437,503.13  8,322,026.86 

        

ลูกหนีอ่ื้นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        

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

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั -  -  53,500.00  53,500.00 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั -  -  3,674,539.99  3,783,641.42 

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  324,137.00  117,700.00 

รวมลูกหนีอ่ื้นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -  -  4,178,455.08  4,081,119.51 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (3,800,818.08)  (3,909,919.51) 

รวมลูกหนีอ่ื้นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ -  -  377,637.00  171,200.00 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ -  -  10,815,140.13  8,493,226.86 
        

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ        

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -  -  5,000,000.00  5,000,000.00 

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั -  -  -  5,000,000.00 

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  4,000,000.00  27,000,000.00 

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน                 -               -  9,000,000.00  37,000,000.00 

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

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ                -               -  4,000,000.00  32,000,000.00 
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 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        

เจ้าหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั -  -  31,244.00  25,466.00 

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  - 449,400.00 306,069.22 

ต้นทุนงานโครงการค้างจ่ายกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  2,373,363.00  2,291,090.00 

รวมเจ้าหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -  - 2,854,007.00 2,622,625.22 
        

เจ้าหนีอ่ื้นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน        

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั -  -  119,182.20  119,182.20 

รวมเจ้าหนีอ่ื้นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -  -  119,182.20  119,182.20 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -  -  2,973,189.20  2,741,807.42 

        

4.4 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหว
ดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: บาท 

  ณ วนัท่ี     ณ วนัท่ี  

  1 มกราคม  รายการเคล่ือนไหวระหว่างงวด  30 กันยายน 

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

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ       

งบการเงนิเฉพาะกิจการ        

บริษทัยอ่ย        

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 5,000,000.00  -  -  5,000,000.00 

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั 5,000,000.00  -  (5,000,000.00)  - 

บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั 27,000,000.00  17,000,000.00  (40,000,000.00)  4,000,000.00 

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 37,000,000.00  17,000,000.00  (45,000,000.00) 9,000,000.00 

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

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ 32,000,000.00  17,000,000.00  (45,000,000.00)  4,000,000.00 
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4.4.1 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั เป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน กาํหนดจ่ายชาํระคืนเม่ือ
ทวงถาม คิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.70 ต่อปี ในระหวา่งไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 บริษทัฯ ไดรั้บชาํระคืน
เงินใหกู้ย้มืแลว้ทั้งจาํนวน 

4.4.2 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั เป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน กาํหนดจ่ายชาํระคืนเม่ือทวง
ถาม คิดอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.70 ต่อปี   

4.4.3 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั เป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน กาํหนดจ่ายชาํระ
คืนเม่ือทวงถาม คิดอตัราดอกเบ้ียในอตัรา MLR ของธนาคารกสิกรไทย บวกเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี (ร้อยละ 10.13 - 
10.25)  

บริษทั พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั ไดผ้ิดนัดชาํระค่าดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 บริษทัฯ ไดต้ั้ง    
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน เงินตน้จาํนวน 5 ลา้นบาท และ
ดอกเบ้ียรับส่วนท่ีรับรู้ไวเ้ป็นดอกเบ้ียคา้งรับตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 
จาํนวนเงิน 0.25 ลา้นบาท และบริษทัฯ ไดห้ยดุรับรู้รายไดค้่าดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 

4.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสําคญัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,821,120.66  6,117,854.12  3,178,534.72  5,645,844.98 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 135,912.00       124,905.00   135,912.00     124,905.00  

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคญั 3,957,032.66  6,242,759.12  3,314,446.72  5,770,749.98 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสําคัญสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,366,915.13  18,878,239.15  12,770,158.65  17,454,784.76 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 407,732.00  374,719.00  407,732.00  374,719.00 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคญั 14,774,647.13  19,252,958.15  13,177,890.65  17,829,503.76 
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4.6 ภาระการคํ้าประกนัใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษทัฯ มีภาระการคํ้าประกนัสินเช่ือใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

- หนังสือคํ้ าประกันกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสําหรับบริษัทย่อยคือ บริษัท ผล พาลาเดียม จาํกัด วงเงิน 10        
ลา้นบาท และมีการใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 5.97 ลา้นบาท  

- วงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสาํหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั วงเงิน 10 ลา้น
บาท และยงัไม่มีการใชว้งเงินดงักล่าว 

- หนังสือคํ้ าประกนักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสําหรับบริษทัย่อยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั โดยเป็นการใช้
วงเงินสินเช่ือร่วมกนัภายใตว้งเงิน 10 ลา้นบาท และมีการใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 1.94 ลา้นบาท  

- เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงสําหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั 
โดยเป็นการใชว้งเงินสินเช่ือร่วมกนัภายใตว้งเงิน 10 ลา้นบาท และยงัไม่มีการใชว้งเงินดงักล่าว 

- คํ้าประกนัการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั กบับริษทัลิสซ่ิงแห่งหน่ึง ภายใน
วงเงิน 21.68 ลา้นบาท 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

5.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนีก้ารค้า        

ลูกหน้ีการคา้กิจการอ่ืน 174,762,370.09  151,550,831.30  152,796,785.23  131,708,392.37 

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  14,102,606.21   14,346,318.39 

รวมลูกหนีก้ารค้า 174,762,370.09  151,550,831.30  166,899,391.44  146,054,710.76 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,249,545.06)  (5,256,214.45)  (5,067,683.14)  (7,433,540.98) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ    169,512,825.03   146,294,616.85  161,831,708.30  138,621,169.78 
        

ลูกหนีอ่ื้น        

   ลูกหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  4,178,455.08  4,081,119.51 

   ลูกหน้ีอ่ืน  7,610,432.72  -  7,610,432.72  - 

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้กิจการอ่ืน 1,787,261.78      9,323,162.01   1,252,913.45     8,755,636.22  

   ลูกหน้ีค่าปรับส่งงานล่าชา้ 60,336,719.71    60,499,246.20  59,651,400.46   60,499,246.20  

   ลูกหน้ีค่าวสัดุก่อสร้าง 54,939,309.61  -  54,939,309.61  - 

   เงินทดรองจ่าย 20,290,152.82   15,744,382.76   20,173,652.82  15,672,324.76 

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,960,171.92     1,879,944.25   1,680,851.75  1,453,582.07 

   ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกเกบ็ 3,565,879.54      4,706,454.01   2,162,453.15  2,884,399.05 
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

   ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 3,067,825.26  1,144,340.80  2,251,676.71  - 

   ภาษีอากรขาเขา้รอเรียกคืน 4,186,681.57  4,126,982.11  4,186,681.57  4,126,982.11 

   ลูกหน้ีกรมสรรพากร 878,471.38  5,170,041.00  -  3,849,995.51 
   อ่ืน ๆ 1,013,753.74      2,316,700.28   980,548.16      1,473,551.78  

รวมลูกหนีอ่ื้น 159,636,660.05  104,911,253.42  159,068,375.48  102,796,837.21 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (131,777,926.85)   -  (134,893,425.68)  (3,909,919.51) 

ลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 27,858,733.20  104,911,253.42  24,174,949.80  98,886,917.70 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 197,371,558.23  251,205,870.27  186,006,658.10  237,508,087.48 

5.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัฯ มียอดลูกหน้ีการคา้คงเหลือ โดยแยกตาม
จาํนวนวนัท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 118,688,364.37  86,589,771.91  108,474,829.05  79,006,315.04  

เกินกาํหนดชาํระ        

1-60 วนั 41,000,607.06  46,951,793.75   35,202,422.25  40,483,460.53  
61-120 วนั 2,549,856.93  2,735,497.47   1,978,814.15  2,083,462.27  

121-180 วนั 26,134.18  788,562.67   7,836.68  783,113.07  

เกิน 180 วนัข้ึนไป 12,497,407.55  14,485,205.50   7,132,883.10  9,352,041.46  

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน 174,762,370.09  151,550,831.30  152,796,785.23  131,708,392.37  

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ   (5,249,545.06)   (5,256,214.45)   (1,402,580.06)   (1,409,249.45) 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน - สุทธิ 169,512,825.03  146,294,616.85  151,394,205.17  130,299,142.92  
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 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนีก้ารค้ากิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -  -  2,899,320.20  8,322,026.86 

เกินกาํหนดชาํระ        

1- 60 วนั -  -  5,841,500.87  5,316.73  

61-120 วนั -  -  -  42,459.65  

121-180 วนั -  -  -  120,329.55  

เกิน 180 วนัข้ึนไป -  -  5,361,785.14  5,856,185.60  

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  -   -  14,102,606.21  14,346,318.39 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -  -   (3,665,103.08)   (6,024,291.53) 

รวมลูกหนีก้ารค้ากิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน -  -  10,437,503.13  8,322,026.86 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 169,512,825.03  146,294,616.85  161,831,708.30  138,621,169.78 

6. สัญญาก่อสร้าง 

รายการท่ีเก่ียวกบัสัญญาก่อสร้างซ่ึงเป็นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นและการให้บริการติดตั้งระบบบาํบดันํ้ า ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ตน้ทุนงานโครงการจนถึงปัจจุบนั      344,665,865.52       275,665,662.40        353,257,225.32      291,496,239.54 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั       (23,606,780.62)         42,632,562.77        (38,681,533.10)        16,814,765.04 

ตน้ทุนงานโครงการท่ีเกิดข้ึนปรับปรุง 
   ดว้ยกาํไร(ขาดทุน)ท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั      321,059,084.90       318,298,225.17 

 
     314,575,692.22        308,311,004.58 

หกั เงินงวดท่ีเรียกเกบ็จากผูว้า่จา้ง     (260,000,069.24)       (178,276,187.72)      (255,902,954.99)       (170,639,765.09) 
รายได้ค่าก่อสร้างท่ียงัไม่ได้เรียกเก็บ        61,059,015.66       140,022,037.45        58,672,737.23      137,671,239.49 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม         4 ,274,131.10           9,801,542.62          4,107,091.61          9,636,986.76 
มูลค่างานสําเร็จท่ียงัไม่ได้เรียกเก็บ        65,333,146.76       149,823,580.07        62,779,828.84      147,308,226.25 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากความล่าชา้
ของโครงการประปาหมู่บา้นและโครงการขดุเจาะบาดาล เป็นจาํนวนเงิน 146.71 ลา้นบาท และ 97.11 ลา้นบาท ในงบการเงิน
รวมและจาํนวนเงิน 143.38 ลา้นบาท และ 96.48 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาํดับ ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิ
เรียกร้องตามสัญญาจากผูรั้บเหมาช่วงเป็นจาํนวนเงิน 121.11 ลา้นบาท และ 80.39 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ 119.90  
ลา้นบาท และ 79.80 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาํดบั กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระเมินความสามารถในการเรียกร้อง
ค่าปรับจากความล่าช้าจากผูรั้บเหมาช่วงและประเมินประมาณการหน้ีสินท่ีกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะไม่ได้รับชําระจาก      
ผูรั้บเหมาช่วง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นจาํนวนเงิน 51.69 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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รวมค่าปรับท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีภาระอีกจาํนวนเงิน 4.72 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 3.81 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการตามลาํดบั ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ ไดบ้นัทึกเป็นประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับงานล่าชา้  

ในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามกฎหมายกบัผูรั้บเหมาช่วงในการเรียกร้องใหผู้รั้บเหมา
ช่วงชาํระค่าปรับล่าชา้แลว้ แต่เพ่ือความระมดัระวงั ผูบ้ริหารจึงใหรั้บรู้ค่าปรับดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 
เป็นตน้ทุนการก่อสร้างทั้งจาํนวน นอกจากน้ี ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ พิจารณาตั้งสาํรองหน้ีสงสัยจะสูญ สาํหรับลูกหน้ี
ค่าปรับ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 จาํนวนเงิน 60.50 ลา้นบาททั้งจาํนวน ซ่ึงแสดงไวใ้นค่าใชจ่้ายในการบริหาร  

อยา่งไรกต็าม ถา้ผูรั้บเหมาช่วงสามารถชาํระค่าปรับดงักล่าวแก่กลุ่มบริษทัฯ  กลุ่มบริษทัฯ จะรับรู้เป็นรายไดต่้อไปในอนาคต 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผูรั้บเหมาหลาย
สัญญา ซ่ึงแสดงจาํนวนเงิน 49.67 ลา้นบาท และ 83.61 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และจาํนวนเงิน 48.08 ลา้นบาท และ 83.26 
ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาํดบั 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 

รายการเคล่ือนไหวของเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บาท 

        งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 83,611,097.23  83,260,325.07 

เพ่ิมข้ึน 103,713,787.23  99,589,829.38 

ลดลง (138,275,455.52)  (134,771,695.77) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560 49,673,381.94  48,078,458.68 

ประมาณการหนีสิ้นจากค่าปรับงานล่าช้า 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับงานล่าชา้สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560  

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม 
 

งบการเงนิเฉพาะ
กิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560             56,405,732.75 55,499,695.75 
เพ่ิมข้ึน              9,531,107.82 

 
        8,446,875.42  

ลดลง            (56,405,732.75) 
 

         (55,499,695.75) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560              9,531,107.82          8,446,875.42 
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7. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

สินคา้สาํเร็จรูป 206,203,777.78 226,935,535.34   193,224,326.44  209,317,519.97 

สินคา้ระหวา่งทาง 14,945,775.94 17,421,541.10  13,392,856.90  17,421,541.10 

สินคา้ฝากขาย -  371,760.80  -  371,760.80 

งานระหวา่งทาํ 934,554.19     2,787,905.09   -                - 

รวมสินค้าคงเหลือ 222,084,107.91 247,516,742.33   206,617,183.34  227,110,821.87  

หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่า (14,680,963.33) (12,431,077.33)  (13,380,798.94)  (12,431,077.33) 

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 207,403,144.58 235,085,665.00   193,236,384.40  214,679,744.54  

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่การลดมูลค่าสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บาท 

        งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560       12,431,077.33         12,431,077.33  

ตั้งเพ่ิมระหวา่งงวด 5,550,243.13  2,941,194.58 

โอนกลบั     (3,300,357.13)              (1,991,472.97) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560 14,680,963.33  13,380,798.94 

8. เงนิฝากธนาคารตดิภาระคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษทัฯ ไดน้าํเงินฝากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท ไปเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือ
คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น (หมายเหตุ 17)  
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9. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
   หน่วย: บาท 

   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
สัดส่วนการลงทุน 

ร้อยละ 2560 
 
2559 

บริษัท 2560 2559 จํานวนเงนิ ค่าเผื่อการด้อยค่า สุทธิ จํานวนเงนิ ค่าเผื่อการด้อยค่า 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               - 49,999,970.00 9,999,970.00               - 9,999,970.00 

รวม   69,270,626.00 (18,270,686.00) 50,999,940.00 29,270,626.00 (18,270,686.00) 10,999,940.00 

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั จาํนวน 4 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 40 ลา้นบาท ทาํใหเ้งินลงทุนเพ่ิมข้ึนจากเดิมจาํนวน 9.99 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 49.99 
ลา้นบาท และไดช้าํระค่าหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 

10. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บาท 
    สัดส่วนการ

ลงทุนร้อยละ 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

     2560  2559 
บริษทั เอน็ แอนด ์พี โฮลด้ิง จาํกดั     
ราคาทุน 2  1,000,000.00 1,000,000.00 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน         (1,000,000.00)       (1,000,000.00) 
สุทธิ                      -                    - 

11. เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน เป็นเงินให้กูย้มืในรูปสัญญาเงินกูเ้พ่ือเป็นสวสัดิการของพนกังาน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ
10 ต่อปี 
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12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
สรุปไดด้งัน้ี 
    หน่วย: บาท 

       
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 7,222,598.54 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด                     (357,275.44) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560 6,865,323.10 

บริษทัฯ ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนและสิทธิการเช่าทั้งหมด 4 แห่งดงัน้ี 

  หน่วย: ล้านบาท     

  ราคาตามบัญชี  
ราคา

ประเมนิ 

 

ผู้ประเมนิอิสระ 

 
วนัท่ีรายงานการ
ประเมนิทรัพย์สิน แห่งท่ี  

อสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อการลงทุน 

 
สิทธิการเช่า  รวม 

  
 

1  2.78  -  2.78  5.00  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จาํกดั  

5 มกราคม  
พ.ศ. 2560 

2  2.24  -  2.24  7.80  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จาํกดั  

27 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2559 

3  1.64  -  1.64  6.38  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จาํกดั  

28 ตุลาคม  
พ.ศ. 2557 

4  0.21  1.76  1.97  3.94  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จาํกดั  

28 ตุลาคม  
พ.ศ. 2557 

  6.87  1.76  8.63       

ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแห่งท่ี 4 จาํนวนเงิน 3.94 ลา้นบาท ไดมี้การพิจารณารวมสิทธิการเช่าตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 ซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 1.76 ลา้นบาท 

ราคาประเมินดงักล่าวขา้งตน้ไดพิ้จารณาจากวีธีเปรียบเทียบราคาตลาดสาํหรับอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแห่งท่ี 1 ถึง แห่งท่ี 
3 และวธีิรายไดส้าํหรับอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแห่งท่ี 4 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นระดบัท่ี 2 จากเกณฑข์อ้มูล
ท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีหักค่าเส่ือมราคาครบแลว้และยงัคงใชง้าน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 0.54 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองงวด 

บริษทัฯ ไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2559 จาํนวน 6.65 ลา้นบาท และ 6.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปจาํนองเพื่อค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และ
วงเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 2 แห่ง 
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13. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 สรุปได้
ดงัน้ี 

      หน่วย: บาท 

      งบการเงนิรวม 
  งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560       159,124,760.56   130,848,159.94 

ซ้ือเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด - ราคาทุน     4,850,370.37  2,084,437.74 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย         (1,132,175.30)            (585,452.95) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด        (15,199,305.40)  (11,544,743.10) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน             (20,703.01)              - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560     147,622,947.22  120,802,401.63 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ไดบ้นัทึกรวมอยู่ในกาํไรขาดทุนของ    
งบการเงินรวมจาํนวนเงิน 15.20 ลา้นบาท และ 13.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั และรวมอยูใ่นกาํไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะ
กิจการจาํนวนเงิน 11.54 ลา้นบาท และ 12.96 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษัทฯ ได้นําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 จาํนวน 86.29 ลา้นบาท และ 88.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้ น 
และวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรท่ีหักค่าเส่ือมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ  วัน ท่ี  30  กันยายน  พ .ศ . 2560 และ                
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 49.23 ลา้นบาท และ 38.71 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

กลุ่มบริษทัฯ มียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัรสาํหรับขดุเจาะบาดาล เคร่ืองใชส้าํนกังานและยานพาหนะ ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่า
การเงิน ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ของงบการเงินรวมโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี 
จาํนวน  23.87 ล้านบาท และ 27.48 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจํานวน  6.34 ล้านบาท และ 6.51 ล้านบาท 
ตามลาํดบั 

14. สิทธิการเช่า - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของสิทธิการเช่า - สุทธิ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บาท 

        งบการเงนิรวม 
 งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 2,099,338.84  1,924,338.84 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด                (281,079.67)             (168,579.67) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560 1,818,259.17           1,755,759.17  
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15. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

    หน่วย: บาท 

        
 

 งบการเงินรวม 
 งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,984,531.64  1,806,573.73 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด            (537,531.56)  (500,502.51) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2560 1,447,000.08   1,306,071.22 

ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีหักค่าเส่ือมราคาครบแลว้และยงัคงใชง้านอยู่ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี      
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 8.95 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองงวด 

16. ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36,355,133.02   18,468,742.89  35,746,340.96   18,027,923.29 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี             -              -              -              - 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน             
พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี  

 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2560 

 

 
กําไร (ขาดทุน) 

 ณ วนัท่ี  
30 กันยายน 
พ.ศ. 2560 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2560 

 

 
กําไร (ขาดทุน) 

 ณ วนัท่ี  
30 กันยายน 
พ.ศ. 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี           
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 281,849.89  26,217,187.64  26,499,037.53  281,849.89  26,217,187.64  26,499,037.53 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ 2,486,215.46  189,944.33  2,676,159.79  2,486,215.46  189,944.33  2,676,159.79 
ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ดา้น  
    ความปลอดภยัท่ีมีไวเ้พื่อใหเ้ช่า 491,117.59  297,524.97  788,642.56  491,117.59  297,524.97  788,642.56 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ 
      พนกังาน 3,928,413.40  474,729.00  4,403,142.40  3,668,801.20  424,324.80  4,093,126.00 
ประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจาก

ค่าปรับ 11,281,146.55 
 

(9,339,755.11) 
 

1,941,391.44 
 

11,099,939.15 
 

(9,410,564.07) 
 

1,689,375.08 
ประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจาก 
     การส่งสินคา้ล่าชา้ - 

 
46,759.30 

 
46,759.30 

 
- 

 
-  - 

รวม 18,468,742.89  17,886,390.13  36,355,133.02  18,027,923.29  17,718,417.67  35,746,340.96 
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17. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 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 

เงินเบิกเกินบญัชี 2,920,935.29              -  2,920,935.29              - 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 200,000,000.00   75,000,000.00  200,000,000.00    75,000,000.00 

ทรัสตรี์ซีท 73,437,554.64 39,835,715.83  73,437,554.64  38,789,149.75 

รวม 276,358,489.93 313,574,317.99   276,358,489.93  312,527,751.91 

ในระหวา่งงวดไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระไถ่ถอนตัว๋แลกเงินทั้งจาํนวนแลว้ 

อตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มี
ดงัต่อไปน้ี 

 
อัตราดอกเบีย้ต่อปี 

 
2560  2559 

เงินเบิกเกินบญัชี MOR 
 (ร้อยละ 7.12) 

 
- 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
 

อตัราตามท่ีธนาคารกาํหนด 
(ร้อยละ 3.45 ถึง 3.53) 

 อตัราตามท่ีธนาคารกาํหนด 
(ร้อยละ 3.15 ถึง 3.50) 

ตัว๋แลกเงิน -  ส่วนลด ร้อยละ 3.45 
ทรัสตรี์ซีท 
 

อตัราตามท่ีธนาคารกาํหนด 
 (ร้อยละ 2.90 ถึง 3.62)  

อตัราตามท่ีธนาคารกาํหนด 
 (ร้อยละ 2.50 ถึง 3.00) 

บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างไปจดจาํนองเพื่อค ํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน
ดงักล่าว (ไม่รวมตัว๋แลกเงิน) และไดน้าํเงินฝากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาทไปเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคํ้ า
ประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้นประเภทตัว๋สัญญาใชเ้งิน (หมายเหตุ 8) 
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18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บาท 
    งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
    2560  2559   2560  2559 
เจ้าหนีก้ารค้า        
   เจา้หน้ีการคา้กิจการอ่ืน        

-  ในประเทศ 49,581,515.18    30,317,488.26   42,562,376.62   23,795,547.33  
-  ต่างประเทศ 67,550,642.41  74,016,601.43  65,100,633.70  70,444,070.77 

   เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  480,644.00  331,535.22 
   ตน้ทุนงานโครงการคา้งจ่ายกิจการ 
      ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 

 
- 2,373,363.00 

 
2,291,090.00 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 117,132,157.59  104,334,089.69  110,517,017.32  96,862,243.32 
เจ้าหนีอ่ื้น       
เจา้หน้ีค่าปรับจากการส่งมอบงาน   
ล่าชา้ 12,014,475.10 

 
- 

 
12,014,475.10  - 

ภาษีขายไม่ถึงกาํหนดและ 
    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 8,880,633.02 

    
11,590,537.93  8,283,375.16 

    
10,326,548.07  

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 3,994,119.35  4,542,487.45 3,251,708.60  3,611,099.44 
โบนสัคา้งจ่าย -  1,429,534.88  -  1,205,082.33 
ค่าตอบแทนและบาํเหน็จกรรมการ -  500,000.00  -  500,000.00 
เงินค่าสินคา้รับล่วงหนา้ 1,117,187.40     3,152,265.63   205,623.90  543,730.63 
ค่าเช่าและบริการรับล่วงหนา้ -  7,764,839.70  -  7,764,839.70 
ค่าใชจ่้ายในการนาํเขา้คา้งจ่าย 798,705.86  682,259.00  798,705.86  682,259.00 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,071,228.78  9,160,164.68  3,532,369.38  6,457,167.08 
อ่ืนๆ 1,025,901.14      1,452,507.82   472,873.39  1,187,357.75 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  119,182.20  119,182.20 

รวมเจ้าหนีอ่ื้น 32,902,250.65    40,274,597.09   28,678,313.59   32,397,266.20  
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 150,034,408.24  144,608,686.78   139,195,330.91  129,259,509.52  
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19. หนีสิ้นระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บาท 
    งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

หนีสิ้นระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงนิคงเหลือ         
- ภายใน 1 ปี 6,513,737.77  6,820,045.86  1,967,119.45  2,135,343.54 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 15,774,989.51  20,043,982.66  2,119,581.03  2,725,456.44 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1,543,611.82)   (2,156,880.24)   (250,001.98)  (333,587.86) 

มูลค่าปัจจุบันของหนีสิ้นระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงนิ 20,745,115.46   24,707,148.28   3,836,698.50  4,527,212.12 

หกั ส่วนของหน้ีสินระยะยาวตามสญัญาเช่าการเงิน         

       ท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  (5,813,538.72)  (5,971,585.52)  (1,818,365.50)    (1,958,342.37) 

สุทธิ 14,931,576.74  18,735,562.76   2,018,333.00  2,568,869.75 

หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษทัยอ่ย ไดรั้บการคํ้าประกนัการจ่ายชาํระโดยบริษทัฯ ทั้งจาํนวน 

20. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

      หน่วย: บาท 

      งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2560  2559 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม  47,455,000.00  10,000,000.00 

เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด  -  50,000,000.00 

จ่ายชาํระคืนในระหวา่งงวด   (9,355,000.00)   (12,545,000.00) 

หกั ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี        (38,100,000.00)   (11,140,000.00) 

สุทธิ  -  36,315,000.00 

เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูเ้งินกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงจาํนวน 30 ลา้นบาท โดยกาํหนดชาํระ
คืนเงินต้นตามสัญญาเงินกู้เป็นรายเดือน เดือนละ 0.5 ล้านบาท จาํนวน 60 งวด เร่ิมชําระเงินต้นงวดแรกเดือนกันยายน         
พ.ศ. 2555 และกาํหนดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี โดยเร่ิมชาํระดอกเบ้ียงวดแรกเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 และในระหวา่งงวด
ไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2560 บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระเงินตน้ครบทั้งจาํนวนแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญากูเ้งินกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งเดียวกนัจาํนวน 50 ลา้นบาท    
เพ่ือรองรับ Core-Trading Asset ไดแ้ก่สินคา้คงเหลือของบริษทัฯ โดยกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามสัญญาเงินกูเ้ป็นรายเดือน
ภายใน 84 งวด ซ่ึงงวดท่ี 1-83 ชาํระงวดละ 595,000 บาท และงวดท่ี 84 ชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด และกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิง THBFIX บวกดว้ยร้อยละ 1.85 ต่อปี (ร้อยละ 4.7) ในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ีย THBFIX ดงักล่าวมีอตัราตํ่ากวา่อตัราร้อยละ 
0.5 ต่อปี บริษัทฯ ต้องชําระดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปีโดยเร่ิมชาํระเงินต้นและดอกเบ้ียงวดแรกเดือนกุมภาพันธ์         
พ.ศ. 2559  
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ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญากูเ้งินเพ่ือรองรับ Core-Trading Asset ดงักล่าว บริษทัฯ มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
สาํคญับางประการ เช่น  

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

- การดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี (DSCR) ไม่นอ้ยกวา่ 2 เท่า 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทเงินกูย้มืระยะยาววงเงินดงักล่าวแสดงเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงินทั้งจาํนวน เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้ืมในเร่ืองการดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและ
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี ท่ีผูใ้ห้กูย้ืมสามารถเรียกชาํระเงินกูย้มืทั้งจาํนวนไดท้นัที อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ไดรั้บ
หนงัสือแจง้อนุโลมกรณีบริษทัปฎิบติัผิดเง่ือนไขตามสัญญาจากธนาคารผูใ้ห้กูล้งวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยธนาคาร
ยนิยอมผอ่นปรนการปฎิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้ 

บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงักล่าว 

21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
2560  2559  2560 2559 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน       
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 19,642,067.00   16,944,179.99  18,344,006.00 15,824,809.12 
   ณ วนัที่ 1 มกราคม    

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 2,373,645.00  1,996,168.01  2,121,624.00 1,891,312.88 
ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ    

   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  - - 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน        
   ณ วนัที่ 30 กันยายน 22,015,712.00  18,940,348.00  20,465,630.00 17,716,122.00 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทุน ดงัน้ี: 
  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
2560  2559  2560 2559 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  1,145,335.00       788,729.11      986,612.00      866,612.00  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   1,228,310.00   1,207,438.90     1,135,012.00   1,024,700.88 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน   2,373,645.00   1,996,168.01   2,121,624.00   1,891,312.88  
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สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
2560  2559  2560 2559 

อตัราคิดลด 2.18% - 2.38%  2.18% - 2.38%  2.18% 2.18% 
เงินเดือนรายเดือนในอนาคตท่ีเพ่ิมข้ึน 5.00%  5.00%  5.00% 5.00% 
อตัรามรณะ 100% ของตารางมรณะปี 2551  100% ของตารางมรณะปี 2551 

22. ทุนเรือนหุ้น 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2559 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ไดพิ้จารณาอนุมติัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการลดทุน การเพ่ิมทุน ดงัต่อไปน้ี  

1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาํนวน 14 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 162,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จาํนวน 161,999,986 บาท โดยการตดัหุน้สามญัท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ แต่ยงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 14 หุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท (บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2559) 

2) การออกและจดัสรรหุ้นสามญัจาํนวน 40,499,996 หุ้น เพ่ือเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตาม
สัดส่วนการถือหุน้เดิม (Rights Offering) ในอตัรา 4 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 2 บาท (รวมมูลค่า
ของหุ้นท่ีเสนอขาย 80,999,992 บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 40,499,996 บาท และมีค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นจาํนวน 
350,000 บาท แสดงเป็นรายการหักในบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดรั้บชาํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนและ
ไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 

23. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (PHOL-W1) ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
(การออกและจดัสรรใบแสดงสิทธิ (PHOL-W1) ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวนัท่ี 20 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559) 
ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ :   ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้

จาํนวนท่ีออกและเสนอขาย :   40,499,996 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย :    หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัจากวนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้  
ราคาการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนได ้ในราคา

หุน้ละ 3 บาท (สามบาท)  
การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ไดต้าม

จาํนวนท่ีไดรั้บการจดัสรรในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนเมษายน และ ตุลาคม 
ของแต่ละปี นบัจากวนัท่ีบริษทัไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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ใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้ร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานไม่มีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สถานะใบสาํคญัแสดงสิทธิ เน่ืองจากราคาตามสิทธิสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั  

24. สํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นสาํรองตามกฎหมาย
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ทุนสาํรองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไปจ่ายปันผลได ้ 

25. เงนิปันผลจ่าย 

ปี พ.ศ. 2559 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2559 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลจากผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจาํนวน 16.20 ลา้น
บาท ในวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2559 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และรายงานการประชุมสามญั   
ผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลสําหรับปี พ.ศ. 2558 งวดสุดท้ายในวนัท่ี 23 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวนหุ้น 161.99 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 
19.44 ลา้นบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 32.40 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 94.42 ของกาํไรสุทธิประจาํปี พ.ศ. 2558 

26. ภาษีเงนิได้ 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2560  2559  2560  2559 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน        
สาํหรับงวดปัจจุบนั  (1,194,287.32)  ( 9,289,007.26)             -   (8,764,524.02) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว     17,886,390.13         494,453.80     17,718,417.67         523,515.22 
รายได้(ค่าใช้จ่าย)สําหรับงวด 16,692,102.81     (8,794,553.46)   17,718,417.67   (8,241,008.80) 

27. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เป็นจาํนวนเงิน 
2.24 ลา้นบาทและ 2.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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28. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ําเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจัดการและ
โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษทัฯ เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน และสินทรัพยต์ามส่วนงาน รวมรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรือท่ีสามารถปันส่วน
ให้กบัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่ประกอบดว้ย สินทรัพย ์รายไดอ่ื้น ค่าใชจ่้ายใน
การขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และตน้ทุนทางการเงิน 

ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดกาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัฯ 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย: พนับาท 

 สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 

 
ธุรกิจซื้อมาขายไป
อุปกรณ์เพื่อความ

ปลอดภยัและอุปกรณ์
นิรภยั 

ธุรกิจเก่ียวกับระบบบําบัด
นํา้ 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

ตดัรายการระหว่าง 
ส่วนงาน งบการเงนิรวม  

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 218,731  208,424  12,859    5,286  20,334 62,112            -           - 251,924 275,822  

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2,828      4,474  1,743    784  1,520     3,506  (6,091) (8,764)           -           - 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ (164,052) (156,911) (14,530)   (5,474) (46,027) (58,458) 6,670  8,918  (217,939) (211,925) 

กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้นตามส่วนงาน 57,507   55,987  72     596  (24,173)   7,160  579       154  33,985 63,897 

กลบัรายการค่าปรับงานล่าชา้    16,491    16,491       -  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:          

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน – สุทธิ        780 1,642 

รายไดอ่ื้น         1,077 237 

ค่าใชจ่้ายในการขาย         (20,186) (24,755) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (28,008) (25,540) 

ตน้ทุนทางการเงิน        (3,014) (3,464) 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้        11,050 (2,304) 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด    (7,682)    12,175 9,713 
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 หน่วย: พนับาท 

 สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 

 ธุรกิจซื้อมาขายไป
อุปกรณ์เพื่อความ

ปลอดภยัและอุปกรณ์
นิรภยั 

ธุรกิจเก่ียวกับระบบบําบัด
นํา้ 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

ตดัรายการระหว่าง 
ส่วนงาน งบการเงนิรวม  

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายไดจ้ากบุคคลภายนอก 663,802  605,846  23,965 19,981  64,525   222,333              -           - 752,292 848,160  

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 20,004    18,900  1,168    6,466  4,656       10,699  (25,828) (36,065)  -   -  

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการ (507,917) (465,449) (28,275) (24,750) (118,517)  (205,940) 27,131  36,313 (627,578) (659,826) 

กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้นตามส่วนงาน 175,889  159,297  (3,142)   1,697  (49,336) 27,092 1,303         248  124,714 188,334 

ค่าปรับงานล่าชา้    (9,531)    (9,531)  -  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:          

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน – สุทธิ        2,927 2,944 

รายไดอ่ื้น         3,584 874 

ค่าใชจ่้ายในการขาย         (67,124) (70,071) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (145,369) (72,400) 

ตน้ทุนทางการเงิน        (10,331) (7,567) 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้        16,692 (8,795) 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด    (58,867)    (84,438) 33,319 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดสินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี            
30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

      หน่วย: พนับาท 

      งบการเงนิรวม 

 2560  2559 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน – สุทธิ  6,865                    7,223 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ  147,623             159,125 

สินทรัพยส่์วนกลาง  634,982  794,606 

รวมสินทรัพย์  789,470           960,954 
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ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ นาํเสนอรายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์น
ต่างประเทศเป็นจาํนวนเงินไม่เป็นสาระสาํคญั 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษทัฯ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ 
พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับาท 
 รายได้ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

30 กันยายน 
 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

30 กันยายน 
 2560  2559  2560  2559 
ไทย 248,472  272,896  744,705  839,487 
ประเทศอ่ืนๆ 3,452  2,926  7,587  8,673 
รวม 251,924  275,822  752,292  848,160 

ลกูค้ารายใหญ่ 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ 

29. คู่ค้ารายสําคัญ 

กลุ่มบริษทัฯ มีคู่คา้รายสาํคญัซ่ึงเป็นผูรั้บเหมางานก่อสร้างโครงการประปาหมู่บา้นดงัน้ี 

 บริษทั แมก็ซ์ วอเตอร์ชอ็ป จาํกดั 
 บริษทั ขอนแก่น วอเตอร์เทค จาํกดั 
 บริษทั สองแคว วอเตอร์ จาํกดั 
 บริษทั นครพิงค ์เอน็เตอร์ไพรส์ แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซี. โกลด ์
 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอเซีย เมทลัชีท แอนด ์สตีล 
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29.1 ยอดคงเหลือท่ีสาํคญัระหวา่งคู่คา้รายสาํคญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559      
ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนีอ่ื้น        

      บริษทั แมก็ซ์ วอเตอร์ช็อป จาํกดั 40,742,799.35  12,700,204.85  40,599,419.35  12,556,824.85 

      บริษทั ขอนแก่น วอเตอร์เทค จาํกดั 8,293,388.23  1,263,953.91  8,161,349.48  1,189,421.20 

      บริษทั สองแคว วอเตอร์ จาํกดั 343,288.72  16,000.00  343,288.72  16,000.00 
      บริษทั นครพิงค ์เอน็เตอร์ไพรส์ แอนด ์               

เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 16,253,236.48  1,381,487.60  16,253,236.48  1,381,487.60 

      หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซี. โกลด ์ 35,621,748.23  1,225,486.32     35,211,847.73   1,225,486.32 

      หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอเซีย เมทลัชีท แอนด ์สตีล 10,465,401.97  757,150.00  10,465,401.97  757,150.00 

รวมลูกหนีอ่ื้น 111,719,862.98  17,344,282.68  111,034,543.73  17,126,369.97 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีอ่ืน (107,219,862.98)                     -  (106,534,543.73)                     - 

รวมลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 4,500,000.00  17,344,282.68  4,500,000.00  17,126,369.97 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น        

เจ้าหนีก้ารค้า        

     บริษทั แมก็ซ์ วอเตอร์ช็อป จาํกดั                    -  173,796.27                     -  173,796.27 

     บริษทั ขอนแก่น วอเตอร์เทค จาํกดั                    -  165,325.82                     -  165,325.82 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า                    -  339,122.09                     -  339,122.09 
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29.2 รายการบญัชีท่ีมีสาระสาํคญัระหวา่งบริษทัฯ กบัคู่คา้รายสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 

 หน่วย: บาท  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

 
2560 2559 2560 2559 

นโยบายการกําหนด
ราคา 

ต้นทุนงานก่อสร้าง      
      บริษทั แมก็ซ์ วอเตอร์ชอ็ป จาํกดั 12,719,696.10 63,018,494.38 12,719,696.10 62,777,280.17 ราคาตามสญัญา 
      บริษทั ขอนแก่น วอเตอร์เทค จาํกดั 4,652,006.78 25,878,275.05 4,652,006.78 24,781,078.79 ราคาตามสญัญา 
      บริษทั สองแคว วอเตอร์ จาํกดั 5,163,980.37 8,821,835.83 5,163,980.37 8,821,835.83 ราคาตามสญัญา 
      บริษทั นครพงิค ์เอน็เตอร์ไพรส์ 

แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 9,402,731.27 20,037,447.55 9,402,731.27 20,037,447.55 ราคาตามสญัญา 
      หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ซี. โกลด ์ 19,373,223.12 63,853,187.07 15,813,686.87 62,777,280.17 ราคาตามสญัญา 
      หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอเซีย เมทลัชีท 

แอนด ์สตีล 10,011,617.27 25,056,703.23 10,011,617.27 25,056,703.23 ราคาตามสญัญา 

30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ภายหน้า 

ภาระผูกพนั 

ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสัญญาดาํเนินงาน 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่าและรับโอนสิทธิการเช่า ประกอบดว้ยสัญญา 2 ฉบบั ดงัน้ี 
- เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2538 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าอาคารกบับริษทัแห่งหน่ึงโดยชาํระค่าสิทธิการเช่าเป็นจาํนวนเงิน 
2,800,000 บาท มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี และตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปี ตลอดอายสุัญญาเช่าปีละ 12,000 บาท ถึง 24,000 
บาท 

- เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2547 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญารับโอนสิทธิการเช่าอาคารจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เป็น
จาํนวนเงิน 2,800,000 บาท มีกาํหนดระยะเวลาการเช่าคงเหลือ 21 ปี 2 เดือน และตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปีตลอดอายสุัญญาเช่า
ปีละ 12,000 บาท ถึง 24,000 บาท 

บริษัทย่อย 

บริษัท ผล วอเตอร์ จาํกัด 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าอาคารกบับริษทัแห่งหน่ึงโดยชาํระค่าสิทธิการเช่าเป็นจาํนวนเงิน 
450,000 บาท มีกาํหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี และตอ้งจ่ายค่าเช่ารายเดือน ตลอดอายสุัญญาเช่าเดือนละ 12,500 บาท และมีสิทธิ
ต่อสัญญาเช่าไปอีก 3 ปี โดยตอ้งจ่ายเงินค่าสิทธิการเช่าอาคารเพ่ิมอีกจาํนวน 522,000 บาท และค่าเช่ารายเดือนอีกเดือนละ       
12,500 บาท 
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ภาระผกูพนัและหน้ีสินทีอ่าจเกดิขึ้นกบัสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงิน ดงัน้ี 
  หน่วย: ล้านบาท 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  วงเงนิ เบิกใช้ ยงัไม่ได้ใช้ วงเงนิ เบิกใช้ ยงัไม่ได้ใช้ 

1) แอลซีและทีอาร์    148.00  75.89 72.11 148.00  75.46 72.54 
2) ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  210.00  200.00 10.00   200.00        200.00            -   
3) หนงัสือคํ้าประกนั     70.70  52.23 18.47       60.70          44.32  16.38 
4) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 56.50  2.92 53.58 56.50  2.92   53.58 
5) ภาระผกูพนัตามสญัญาซ้ือเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ 
 

220.00           -   220.00 
   

220.00            -   220.00 
6) ภาระผกูพนัตามสญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นเงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐวงเงิน 1.15 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐโดย ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน พ.ศ. 2560 มีการใชว้งเงินดงักล่าวแลว้ 0.08 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 

บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ คํ้าประกนัภาระผูกพนัของธนาคารดงักล่าว  

บริษทัยอ่ยคํ้าประกนัวงเงินแอลซีและทีอาร์ของบริษทัใหญ่ภายในวงเงิน 10 ลา้นบาท 

หนีสิ้นทีอ่าจจะเกิดขึน้ภายหน้า 

คดีความฟ้องร้อง 

บริษัท พดี ีเจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 

เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน พ.ศ. 2556 บริษทัยอ่ยดงักล่าว ถูกเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศฟ้องร้องว่าดว้ยความผิดอนัเกิดจากการ
ผิดสัญญาซ้ือขาย ตามคดีหมายเลขดาํที่ พ.741/2556 เน่ืองจากบริษทัยอ่ยผิดนดัไม่ชาํระค่าสินคา้จาํนวนเงิน 76,448.10 
ดอลล่าร์สหรัฐ ซ่ึงต่อมาคดีน้ีถูกวินิจฉัยว่าอยู่ในอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่าง
ประเทศกลาง ศาลจึงมีคาํสั่งใหจ้าํหน่ายคดีน้ีและใหโ้จทกไ์ปฟ้องยงัศาลท่ีมีเขตอาํนาจ 

เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เจา้หน้ีการคา้ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัยอ่ยต่อศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 
หมายเลขดาํท่ีกค.223/2558 และเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยไดท้าํการยื่นคาํให้การต่อสู้คดี และศาลไดท้าํการ
ไกล่เกล่ียหลายคร้ัง จนวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ทนายโจทกแ์ละทนายจาํเลยแถลงต่อศาลร่วมกนักนัวา่คดีไม่สามารถตกลง
กนัได ้จึงส่งสํานวนกลบัคืนสู่กระบวนพิจารณาของศาล ล่าสุดเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทนายโจทก์แถลงต่อศาลว่า
ไดรั้บแจง้จากกรรมการผูบ้ริหารของโจทกว์า่ อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาเง่ือนไขท่ีโจทกแ์ละจาํเลยไดมี้การเจรจากนัในชั้นไกล่
เกล่ียซ่ึงคาดวา่จะสามารถตกลงกนัไดแ้ละเม่ือตกลงกนัไดแ้ลว้โจทกจ์ะยื่นคาํร้องขอถอนฟ้องคดี จึงขอเล่ือนคดีออกไปสักนดั
หน่ึง ศาลพิเคราะห์แลว้เห็นวา่ คดีสามารถตกลงกนัไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อคู่ความทั้งสองฝ่ายจึงให้เล่ือนไปนัดพร้อมเพ่ือทาํ
ยอมหรือถอนฟ้อง ในวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ  ไดพ้ ิจารณาผลกระทบจากคดีความดงักล่าวแลว้เห็นวา่จะไม่มีผลเสียหายอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ เน่ืองจากไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กูย้ืม รวมถึงไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวน 
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31. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที่สําคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและ
การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.96: 1 (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2559: 1.74: 1) และบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.72: 1 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559: 1.60: 1) 

32. การจัดประเภทรายการใหม่ 

กลุ่มบริษทัฯ ไดม้ีการจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถ้ือ
หุ้น   การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิรวม 

รายการบัญชี 
 

ตามรายงานไว้ 
 

จํานวนที ่           
จัดประเภท  

 
ตามทีจ่ัดประเภท

ใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงนิ   

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

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

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สําหรับงวดสามเดือน 
  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ        67,957,884.03          (62,901,310.39)  5,056,573.64 

รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ  -           62,901,310.39  62,901,310.39 

ตน้ทุนบริการ      (58,959,407.93)           56,031,118.56         (2,928,289.37) 

ตน้ทุนการก่อสร้างและใหบ้ริการ  -         (56,031,118.56)      (56,031,118.56) 
       

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

สําหรับงวดเก้าเดือน 
 

     

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ      242,583,154.38        (226,522,499.78)  16,060,654.60 

รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ  -         226,522,499.78  226,522,499.78 
ตน้ทุนบริการ    (210,461,785.85)         198,545,934.85       (11,915,851.00) 
ตน้ทุนการก่อสร้างและใหบ้ริการ  -       (198,545,934.85)     (198,545,934.85) 
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  หน่วย: บาท 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

รายการบัญชี 
 

ตามรายงานไว้  
จํานวนที ่           
จัดประเภท   

ตามทีจ่ัดประเภท
ใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงนิ       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  188,245,618.70  49,262,468.78  237,508,087.48 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง  132,522,793.85  (49,262,468.78)  83,260,325.07 

       

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับงวดสามเดือน 

      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ       65,718,060.81         (61,935,457.11)           3,782,603.70  

รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ  -          61,935,457.11          61,935,457.11  
ตน้ทุนบริการ      (60,058,058.55)          59,136,582.06             (921,476.49) 
ตน้ทุนการก่อสร้างและใหบ้ริการ  -        (59,136,582.06)       (59,136,582.06) 

       

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับงวดเก้าเดือน 

      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ     237,495,850.56        (225,217,561.46)         12,278,289.10  

รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ  -        225,217,561.46       225,217,561.46 
ตน้ทุนบริการ    (214,736,641.88)        207,122,390.11          (7,614,251.77) 
ตน้ทุนการก่อสร้างและใหบ้ริการ  -      (207,122,390.11)     (207,122,390.11) 

33. การอนุมัตงิบการเงนิระหว่างกาล 

คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดอ้นุมติังบการเงินระหวา่งกาลน้ีเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 
 
  


