
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้ของบริษทั ไฮโดรเทค็ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนำยน 2561 งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพำะ
กิจกำรและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินแบบย่อของบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย และเฉพำะของบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ำกัด 
(มหำชน) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล  ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

 

ขอบเขตกำรสอบทำน 
 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 “กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำมบุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำร
ตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท ำให้ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนัยส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบได้
จำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่อำจแสดงควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำนได ้
 

ขอ้สรุป 
 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 
34  เร่ือง  กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล  ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 

ขอ้มูลและเหตุกำรณ์ท่ีเนน้ 
 

ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 24 ซ่ึงไดอ้ธิบำยถึงควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัผลของคดีท่ีบริษทัได้
ฟ้องร้องคู่สัญญำต่อศำลปกครองกลำงเรียกร้องให้จ่ำยช ำระค่ำงวดงำนให้กบับริษทั ซ่ึงคู่สัญญำดังกล่ำวได้ยื่นค ำให้กำรและ
ฟ้องแยง้ต่อศำลปกครองกลำงเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษัท ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง 
ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอย่ำงมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ี 

 
                บริษทั เอส พี  ออดิท จ ำกดั 

                                                               
 
                                                                                                                        (นำงสำวซูซำน  เอ่ียมวณิชชำ)                                                                                                             
                                                                                                                     ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4306 
 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 10 สิงหำคม 2561 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 91,105,885.77          172,758,733.17        90,133,314.60          171,645,023.77        

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น-กิจการอื�น 6 38,975,450.90          28,277,560.16          36,245,311.00          25,598,000.67          

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น-กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 5.1 -                           -                            58,400.63                 -                            

มูลค่างานเสร็จที�ยังไม่ได้เรียกเก็บ 7 104,784,035.09        97,651,316.68          104,784,035.09        97,651,316.68          

ภาษีซื�อยังไม่ครบกําหนดชําระ 3,438,246.24            3,941,768.85            3,368,784.19            3,872,306.80            

งานระหว่างก่อสร้าง 2,563,080.36            2,370,999.30            156,800.00               -                            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 240,866,698.36        305,000,378.16        234,746,645.51        298,766,647.92        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกัน 8 53,901,788.01          53,738,901.77          53,901,788.01          53,738,901.77          

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 -                           -                            17,643,626.00          17,643,626.00          

ลูกหนี�ภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน 11,943,481.85          11,173,710.50          -                            -                            

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 2,973,750.00            2,973,750.00            2,973,750.00            2,973,750.00            

ที�ดินและอุปกรณ์ 10 151,811,170.81        152,912,056.84        151,819,833.74        152,912,417.88        

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11 5,033,543.72            5,171,160.20            430,059.52               619,007.63               

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่าย 33,416,697.77          32,762,782.83          33,416,596.13          32,762,697.09          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 976,595.28               1,014,595.28            976,595.28               1,014,595.28            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 260,057,027.44        259,746,957.42        261,162,248.68        261,664,995.65        

     รวมสินทรัพย์ 500,923,725.80        564,747,335.58        495,908,894.19        560,431,643.57        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

 ณ วันที�  30 มิถุนายน 2561

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธันวาคม 2560

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 12 19,403,072.68          19,840,536.25          19,403,072.68          19,840,536.25          

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น-กิจการอื�น 13 133,074,714.71        154,815,045.66        126,356,466.69        148,376,995.86        

เจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น-บุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 5.1 722,377.52               449,980.78               1,101,541.35            1,339,992.00            

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 7 120,152.61               179,230.51               120,152.61               179,230.51               

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง 12,214,401.32          9,808,159.82            12,214,401.32          9,808,159.82            

ภาษีขายรอนําส่ง 791,709.93               457,729.08               791,709.93               457,729.08               

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 93,068.21                 395,282.72               -                            -                            

ประมาณการผลขาดทุนจากงานก่อสร้าง -                           745,754.61               -                            745,754.61               

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 5.1 10,000,000.00          10,000,000.00          30,576,051.80          33,600,000.00          

ส่วนของหนี�สินระยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี

ประมาณการรับประกันคุณภาพ 15 6,175,945.25            5,618,180.55            4,409,476.98            5,618,180.55            

รวมหนี�สินหมุนเวียน 182,595,442.23        202,309,899.98        194,972,873.36        219,966,578.68        

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอื�น 14 125,644,786.50        125,643,886.50        125,644,786.50        125,643,886.50        

ประมาณการรับประกันคุณภาพ 15 3,306,925.92            5,391,365.35            3,306,925.92            3,461,236.25            

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 16 8,700,307.74            7,537,454.95            8,700,307.74            7,537,454.95            

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 9,242,714.46            17,921,714.39          9,242,714.46            13,975,999.61          

 รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 146,894,734.62        156,494,421.19        146,894,734.62        150,618,577.31        

     รวมหนี�สิน 329,490,176.85        358,804,321.17        341,867,607.98        370,585,155.99        

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 17

ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสามัญ 970,283,450 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 970,283,450.00 -                            970,283,450.00 -                            

   หุ้นสามัญ 589,968,760 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท -                           589,968,760.00 -                            589,968,760.00

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว

   หุ้นสามัญ 589,968,760 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 589,968,760.00 -                            589,968,760.00 -                            

   หุ้นสามัญ 486,484,072 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท -                           486,484,072.00 -                            486,484,072.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 59,476,373.77          59,476,373.77          59,476,373.77          59,476,373.77          

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น -                           103,484,688.00        -                            103,484,688.00        

กําไร(ขาดทุน)สะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 9,620,000.00            9,620,000.00            9,620,000.00            9,620,000.00            

   ยังไม่ได้จัดสรร (490,854,913.32)      (455,937,559.13)       (505,023,847.56)       (469,218,646.19)       

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น (871,012.22)             (1,122,381.22)           -                            -                            

   รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 167,339,208.23        202,005,193.42        154,041,286.21        189,846,487.58        

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 4,094,340.72            3,937,820.99            -                            -                            

    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 171,433,548.95        205,943,014.41        154,041,286.21        189,846,487.58        

          รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 500,923,725.80        564,747,335.58        495,908,894.19        560,431,643.57        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 ณ วันที�  30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายได้จากการก่อสร้าง 35,573,251.57                64,202,634.05                       35,573,251.57                57,656,343.98                 

รายได้จากการให้บริการ -                                  7,800,000.00                         -                                  7,800,000.00                   

รายได้อื�น 1,429,489.70 916,290.55 1,136,609.41 3,094,132.66

รวมรายได้ 37,002,741.27 72,918,924.60 36,709,860.98 68,550,476.64

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนในการก่อสร้าง 31,405,323.19 63,276,253.99 31,405,323.19 59,227,866.25

ต้นทุนการให้บริการ -                                   3,792,633.90 -                                   3,792,633.90

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 24,976,292.61 13,123,410.60 24,801,644.96 12,832,963.46

ต้นทุนทางการเงิน 2,601,219.29 3,478,040.90 2,980,383.12 3,994,876.52

รวมค่าใช้จ่าย 58,982,835.09                83,670,339.39                       59,187,351.27                79,848,340.13                 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (21,980,093.82) (10,751,414.79) (22,477,490.29) (11,297,863.49)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (23,912.48) (9,163.81) -                                   -                                    

ขาดทุนสําหรับงวด (22,004,006.30) (10,760,578.60) (22,477,490.29) (11,297,863.49)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�ต้องจัดประเภทเข้ากําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 1,189,530.53 (228,273.49) -                                   -                                    

รายการที�ไม่ต้องจัดประเภทเข้ากําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 42,769.49 -                                          42,769.49 -                                    

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด 1,232,300.02 (228,273.49) 42,769.49 -                                    

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด (20,771,706.28) (10,988,852.09) (22,434,720.80) (11,297,863.49)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (22,051,041.12) (10,798,310.60)

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 47,034.82 37,732.00

(22,004,006.30) (10,760,578.60)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (21,056,647.21) (10,980,929.39)

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 284,940.93 (7,922.70)

(20,771,706.28) (10,988,852.09)

ขาดทุนต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 19 (0.04)                               (0.03)                                      (0.04)                               (0.03)                                

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หน่วย : หุ้น) 589,968,760                   389,968,760                          589,968,760                   389,968,760                    

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



5

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายได้จากการก่อสร้าง 57,202,553.32                146,584,876.39                     57,202,553.32                134,700,973.35               

รายได้จากการให้บริการ 410,000.00                     15,962,460.06                       410,000.00                     15,962,460.06                 

รายได้จากการขาย -                                  1,046,196.00                         -                                  1,046,196.00                   

รายได้อื�น 4,022,285.21 1,636,441.35 3,443,135.50 4,347,128.52

รวมรายได้ 61,634,838.53 165,229,973.80 61,055,688.82 156,056,757.93

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนในการก่อสร้าง 48,947,732.34 143,341,853.79 48,947,732.34 134,189,222.91

ต้นทุนการให้บริการ 207,105.00 7,746,283.97 207,105.00 7,746,283.97

ต้นทุนขาย -                                   364,000.00 -                                   364,000.00

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 38,562,300.52 27,014,424.34 38,264,910.40 26,614,245.82

ต้นทุนทางการเงิน 5,189,793.72 7,056,121.94 5,982,629.42 7,969,820.57

รวมค่าใช้จ่าย 92,906,931.58                185,522,684.04                     93,402,377.16                176,883,573.27               

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (31,272,093.05) (20,292,710.24) (32,346,688.34) (20,826,815.34)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 18 (93,070.63) (52,719.74) -                                   -                                    

ขาดทุนสําหรับงวด (31,365,163.68) (20,345,429.98) (32,346,688.34) (20,826,815.34)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�ต้องจัดประเภทเข้ากําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 314,211.25 (774,576.64) -                                   -                                    

รายการที�ไม่ต้องจัดประเภทเข้ากําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (3,458,513.03) 2,508,240.00 (3,458,513.03) 2,508,240.00

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด (3,144,301.78) 1,733,663.36 (3,458,513.03) 2,508,240.00

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด (34,509,465.46) (18,611,766.62) (35,805,201.37) (18,318,575.34)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (31,458,841.16) (20,441,469.93)

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 93,677.48 96,039.95

(31,365,163.68) (20,345,429.98)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ (34,665,985.19) (18,552,891.24)

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 156,519.73 (58,875.38)

(34,509,465.46) (18,611,766.62)

ขาดทุนต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 19 (0.05)                               (0.05)                                      (0.05)                               (0.05)                                

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หน่วย : หุ้น) 589,968,760                   389,968,760                          589,968,760                   389,968,760                    

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

ทุนจดทะเบียน ส่วนเกินมูลค่า เงินรับล่วงหน้า จัดสรรแล้ว ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยน ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสีย

หมายเหตุ ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร จากการแปลงค่างบการเงิน บริษัทใหญ่ ที�ไม่มีอํานาจควบคุม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 486,484,072.00      59,476,373.77      103,484,688.00    9,620,000.00               (455,937,559.13)       (1,122,381.22)                                         202,005,193.42           3,937,820.99             205,943,014.41       

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

เพิ�มทุนระหว่างงวด 17 103,484,688.00      -                        (103,484,688.00)   -                               -                            -                                                          -                               -                             -                          

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -                          -                        -                        -                               (3,458,513.03)           -                                                          (3,458,513.03)              -                             (3,458,513.03)         

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                          -                        -                        -                               (31,458,841.16)         251,369.00                                              (31,207,472.16)            156,519.73                (31,050,952.43)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 589,968,760.00      59,476,373.77      -                        9,620,000.00               (490,854,913.32)       (871,012.22)                                            167,339,208.23           4,094,340.72             171,433,548.95       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 389,968,760.00      66,695,860.87      -                        9,620,000.00               (398,636,038.45)       69,738.45                                                67,718,320.87             2,806,513.24             70,524,834.11         

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

เพิ�มทุนในบริษัทย่อย -                          -                        -                        -                               -                            -                                                          -                               432,821.50                432,821.50              

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -                          -                        -                        -                               2,508,240.00            -                                                          2,508,240.00               -                             2,508,240.00           

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                          -                        -                        -                               (20,441,469.93)         (619,661.31)                                            (21,061,131.24)            (58,875.38)                 (21,120,006.62)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560 389,968,760.00      66,695,860.87      -                        9,620,000.00               (416,569,268.38)       (549,922.86)                                            49,165,429.63             3,180,459.36             52,345,888.99         

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 6
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

กําไร(ขาดทุน)สะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

รวม



7

(หน่วย : บาท)

ทุนจดทะเบียน ส่วนเกินมูลค่า เงินรับล่วงหน้า จัดสรรแล้ว

หมายเหตุ ชําระแล้ว หุ้นสามัญ ค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 486,484,072.00       59,476,373.77     103,484,688.00     9,620,000.00             (469,218,646.19)    189,846,487.58       

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด  

เพิ�มทุนระหว่างงวด 17 103,484,688.00       -                      (103,484,688.00)   -                             -                         -                           

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -                           -                      -                        -                             (3,458,513.03)        (3,458,513.03)          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                           -                      -                        -                             (32,346,688.34)      (32,346,688.34)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 589,968,760.00       59,476,373.77     -                        9,620,000.00             (505,023,847.56)    154,041,286.21       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 389,968,760.00       66,695,860.87     -                        9,620,000.00             (410,857,191.10)    55,427,429.77         

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -                           -                      -                        -                             2,508,240.00         2,508,240.00           

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                           -                      -                        -                             (20,826,815.34)      (20,826,815.34)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 มิถุนายน 2560 389,968,760.00       66,695,860.87     -                        9,620,000.00             (429,175,766.44)    37,108,854.43         

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

กําไร(ขาดทุน)สะสม

รวม



8

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (31,365,770.53) (20,388,750.19) (32,346,688.34) (20,826,815.34)

ปรับรายการที�กระทบขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

ส่วนแบ่งกําไรสําหรับส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 93,677.48                   96,039.95                   -                              -                              

หนี�สงสัยจะสูญ 8,800.00                     334,867.93                 8,800.00                     334,867.93                 

ค่าเสื�อมราคา 1,122,133.05              1,349,184.94              1,113,831.16              1,320,675.48              

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย 203,964.22                 233,464.13                 188,948.11                 195,280.75                 

ประมาณการรับประกันคุณภาพ(โอนกลับ) (1,526,674.73)             2,184,234.03              (1,363,013.90)             (135,721.99)                

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร (4,738.67)                    (16,434.16)                  (4,738.67)                    7,196.26                     

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร -                              8,544.82                     -                              2,541.17                     

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ไม่เกิดขึ�นจริง -                              89,176.00                   -                              89,176.00                   

โอนกลับขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากการก่อสร้าง (745,754.61)                (427,641.10)                (745,754.61)                (427,641.10)                

ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน 499,139.76                 638,191.00                 499,139.76                 638,191.00                 

ดอกเบี�ยรับ (518,200.15)                (327,144.24)                (516,383.56)                (319,732.51)                

ดอกเบี�ยจ่าย 5,189,793.72              7,056,121.94              5,982,629.42              7,969,820.57              

ขาดทุนจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

สินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน (27,043,630.46)           (9,170,144.95)             (27,183,230.63)           (11,152,161.78)           

เพิ�มขึ�นในลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น-กิจการอื�น (10,523,920.46)           (14,675,191.83)           (10,508,695.52)           (14,182,756.11)           

เพิ�มขึ�นในลูกหนี�หมุนเวียนอื�น-กิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                              -                              (58,400.63)                  (2,553,580.69)             

เพิ�มขึ�นในมูลค่างานเสร็จที�ยังไม่ได้เรียกเก็บ (7,132,718.41)             (33,065,846.80)           (7,132,718.41)             (33,065,846.80)           

(เพิ�มขึ�น)ลดลงในภาษีซื�อยังไม่ครบกําหนดชําระ 503,522.61                 (2,566,319.62)             503,522.61                 (2,582,613.25)             

(เพิ�มขึ�น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้าง (156,800.00)                4,762,754.78              (156,800.00)                4,762,754.78              

เพิ�มขึ�นในลูกหนี�ภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน (577,332.72)                (1,285,282.39)             -                              -                              

ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 38,000.00                   614,800.00                 38,000.00                   614,800.00                 

เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น-กิจการอื�น (25,949,549.51)           45,701,100.53            (26,213,796.33)           44,411,046.33            

เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น-กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (36,687.95)                  50,989.47                   (196,224.95)                50,989.47                   

เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า (59,077.90)                  (1,749,927.96)             (59,077.90)                  878,998.20                 

เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง 2,406,241.50              (11,498,282.97)           2,406,241.50              (11,498,282.97)           

เพิ�มขึ�นในภาษีขายรอนําส่ง 333,980.85                 353,150.37                 333,980.85                 353,150.37                 

เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในหนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น (8,678,999.93)             1,872,782.31              (4,733,285.15)             2,406,462.98              

เงินสดจ่ายจากการดําเนินงาน (76,876,972.38)           (20,655,419.06)           (72,960,484.56)           (21,557,039.47)           

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (2,794,800.00)             (1,182,000.00)             (2,794,800.00)             (1,107,000.00)             

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,049,200.08) (1,625,956.10) (653,899.04) (1,517,652.99)

เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมดําเนินงาน (80,720,972.46) (23,463,375.16) (76,409,183.60) (24,181,692.46)

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



9

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                              -                              -                              (1,731,286.00)

(เพิ�มขึ�น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกัน (162,886.24) 7,344,045.33              (162,886.24) 7,344,045.33              

เงินสดจ่ายซื�ออุปกรณ์ (52,508.35) (979,376.00) (52,508.35) (979,376.00)

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 36,000.00                   141,479.31                 36,000.00                   2,803.74                     

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                              (384,749.45) -                              -                              

เงินสดรับค่าดอกเบี�ย 370,800.90                 256,947.80                 368,968.75                 247,781.40                 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 191,406.31                 6,378,346.99              189,574.16                 4,883,968.47              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน (437,463.57) (10,345,553.23) (437,463.57) (10,345,553.23)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากกรรมการ -                              15,510,000.00            -                              15,510,000.00            

เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                              -                              (3,023,948.20) 12,000,000.00            

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                              (120,000.00) -                              (120,000.00)

เงินสดรับจากการเพิ�มทุนในบริษัทย่อย-ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม -                              432,821.50                 -                              -                              

เงินสดจ่ายค่าดอกเบี�ย (686,541.87) (2,476,806.95) (1,830,687.96) (3,342,026.13)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (1,124,005.44) 3,000,461.32              (5,292,099.73) 13,702,420.64            

 ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยน 

ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 724.19                        (7,343.35) -                              -                              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ              (81,652,847.40) (14,091,910.20) (81,511,709.17) (5,595,303.35)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 172,758,733.17          27,388,449.84            171,645,023.77          16,868,186.80            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด 20.1 91,105,885.77            13,296,539.64            90,133,314.60            11,272,883.45            

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2561

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
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บริษทั ไฮโดรเท็ค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลอย่างย่อ 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

 

บริษทั ไฮโดรเท็ค จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัซ่ึงจดัตั้งในประเทศไทยและ

เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ โดยมีสํานกังานตั้งอยู่เลขท่ี 1 อาคารทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 

ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

 

บริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”)  ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับก่อสร้างระบบ

ปรับปรุงคุณภาพนํ้าและบาํบดันํ้าเสียตามสญัญา โดยรับก่อสร้างและขายวสัดุท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2. เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล  

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใน

ประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้

พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัทาํ

และนาํเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ได้จดัทาํเป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลจดัทาํเป็นแบบย่อให้สอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  และไดเ้พ่ิมหมาย

เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีออกภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงิน

ประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยเนน้การให้ขอ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพ่ือไม่ใหซ้ํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่

กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีนาํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานเพ่ือ

ใชใ้นประเทศไทยและจดัทาํเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอ่้าน

งบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
สภาวิชาชีพบัญชีไดป้ระกาศกาํหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ีกบังบการเงิน               

ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561  เป็นตน้ไป 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  รายได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ผลประโยชนข์องพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ตน้ทุนการกูยื้ม 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  กาํไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  เกษตรกรรม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสัมพนัธ์ของรายการ

เหล่าน้ี  สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ผลประโยชนข์องพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมการ

ดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้กบังบการเงินในงวดปัจจุบนั   

และฝ่ายบริหารไดป้ระเมินแลว้เห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัใน

งวดปัจจุบนั 
 

3. หลกัการจดัทาํงบการเงินรวมระหวา่งกาล 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 ไดจ้ดัทาํ

ข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไฮโดรเท็ค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย หลงัจากตดัยอดคงคา้งและรายการ

ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัแลว้ซ่ึงบริษทัถือหุน้บริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละดงัต่อไปน้ี 
 

 

ช่ือบริษทั 

 

ประเภทของกิจการ 

จดทะเบียนใน

ประเทศ 

อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

2561 2560 

กิจการร่วมคา้ไฮโดรเทค็-ชยัสฤษด์ิ รับก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า ไทย 100.00 100.00 

บริษทั ไฮโดรเทค็ ยทิูลิต้ี จาํกดั ลงทุนประเภทผลิตและจาํหน่ายนํ้าประปา 

และธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไทย 100.00 100.00 

บริษทั ไฮโดรเทค็ สุพรีม มณัฑะเลย ์จาํกดั ลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบาํบดันํ้าเสียและ

ระบบรวบรวมนํ้ าเสีย 

พม่า 80.00 80.00 

 

งบการเงินของบริษทัย่อยจดัทาํข้ึนโดยมีวนัท่ีในงบการเงินเช่นเดียวกบับริษทัและจดัทาํโดยใชน้โยบาย

การบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนั 
 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วน

ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมนั้น 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีกลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกนั

กบัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนอยา่งไม่สมํ่าเสมอในระหว่างงวดบญัชีจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการรับรู้รายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดบญัชี 
 

5. รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัคือ กลุ่มคุณสลิบ สูงสวา่ง ถือหุน้ร้อยละ 8.49  คุณกิตติ ชีวะเกตุ ถือหุน้ร้อยละ 

8.09 คุณสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท์ ถือหุ้นร้อยละ 4.22  และคุณสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 14.32  

(31 ธนัวาคม 2560 : กลุ่มคุณสลิบ สูงสว่าง ถือหุน้ร้อยละ 8.49  และกลุ่มคุณกิตติ ชีวะเกตุ ถือหุน้ร้อยละ 10.12) 

ของทุนจดทะเบียนของบริษทั รายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นหลกัหรือกรรมการถือเป็นรายการระหว่างกนักบั

บริษทั 
 

รายการคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 

5.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั          
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน     

  บริษทั ไฮโดรเทค็ ยทิูลิต้ี จาํกดั - - 127.50 - 

  กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ – ชยัสฤษด์ิ - - 58,273.13 - 

 - - 58,400.63 - 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     

  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 413,292.83 449,980.78 413,292.83 449,980.78 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย     

  กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ – ชยัสฤษด์ิ - - 379,163.83 730,474.22 

  กรรมการ 309,084.69 - 309,084.69 - 

 309,084.69 - 688,248.52 730,474.22 

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น     

  กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ – ชยัสฤษด์ิ - - - 159,537.00 

       รวมเจา้หน้ีอ่ืน 722,377.52 449,980.78 1,101,541.35 1,339,992.00 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกรรมการ     

ยอดคงเหลือตน้งวด 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - 

กูย้มืในระหวา่งงวด - 19,510,000.00 - 19,510,000.00 

จ่ายชาํระในระหวา่งงวด - (9,510,000.00) - (9,510,000.00) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 
     

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

  กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ – ชยัสฤษด์ิ     

ยอดคงเหลือตน้งวด - - 23,600,000.00 16,000,000.00 

กูย้มืในระหวา่งงวด - - - 13,000,000.00 

จ่ายชาํระในระหวา่งงวด - - (3,023,948.20) (5,400,000.00) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - - 20,576,051.80 23,600,000.00 

รวม 10,000,000.00 10,000,000.00 30,576,051.80 33,600,000.00 
     

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการเป็นการกูย้ืมเงินในรูป

ตัว๋สัญญาใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถาม และคิดดอกเบ้ียระหว่างกนัในอตัราร้อยละ 6.25 ต่อปี 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นการกูย้ืม

เงินในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งินประเภทเม่ือทวงถาม และคิดดอกเบ้ียระหวา่งกนัในอตัราร้อยละ 7.25 ต่อปี  
 

5.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

รายไดอ่ื้น     

   กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ – ชยัสฤษด์ิ - - - 2,438,293.00 

ดอกเบ้ียจ่าย     

   กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ – ชยัสฤษด์ิ - - 379,163.83 516,835.62 

   กรรมการ 155,396.17 216,258.54 155,396.17 216,258.54 

 155,396.17 216,258.54 534,560.00 733,094.16 
 

 

 



15 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

รายไดอ่ื้น     

   กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ – ชยัสฤษด์ิ - - - 3,248,293.00 

ดอกเบ้ียจ่าย     

   กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ – ชยัสฤษด์ิ - - 792,835.70 913,698.63 

   กรรมการ 309,084.69 226,601.78 309,084.69 226,601.78 

 309,084.69 226,601.78 1,101,920.39 1,140,300.41 

 

5.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 2,646,600.00 3,395,826.00 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 99,540.38 154,996.00 

    รวม 2,746,140.38 3,550,822.00 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 5,233,780.00 6,799,152.00 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 199,080.76 309,992.00 

    รวม 5,432,860.76 7,109,144.00 
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5.4 นโยบายการกาํหนดราคา 

 

รายการธุรกิจ  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดอ่ื้น  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าออกแบบ  ราคาตามท่ีระบุในสญัญาจา้ง 

ดอกเบ้ียรับ  อา้งอิงอตัราดอกเบ้ียสถาบนัการเงิน+0.25% 

ดอกเบ้ียจ่าย  อา้งอิงอตัราดอกเบ้ีย MLR สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง+1.00% 
 

5.5 ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
 

ช่ือบริษทั/ช่ือบุคคล ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กิจการร่วมคา้ไฮโดรเทค็-ชยัสฤษด์ิ ถือหุน้โดยบริษทั 

บริษทั ไฮโดรเทค็ ยทิูลิต้ี จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั 

บริษทั ไฮโดรเทค็ สุพรีม มณัฑะเลย ์จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั 

บริษทั ยเูอซี ไฮโดรเทค็ จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทัและมีผูบ้ริหารร่วมกนั (ถึงมิถุนายน 2559) 

บริษทั ยเูอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั เอส.พี.ซี ดีไซน ์จาํกดั ถือหุน้โดยญาติกรรมการ 
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน 

 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้-กิจการอ่ืนสามารถแยกอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 7,249,400.00 2,879,875.79 7,249,400.00 2,879,875.79 

เกิน 1 – 3 เดือน - - - - 

เกิน 3 – 6   เดือน - 294,250.00 - 294,250.00 

เกิน 6 – 12 เดือน - 100,000.00 - 100,000.00 

เกินกวา่ 12 เดือน 7,401,168.00 7,401,168.00 7,401,168.00 7,401,168.00 

    รวม 14,650,568.00 10,675,293.79 14,650,568.00 10,675,293.79 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (7,401,168.00) (7,401,168.00) (7,401,168.00) (7,401,168.00) 

       สุทธิ 7,249,400.00 3,274,125.79 7,249,400.00 3,274,125.79 

ลูกหน้ีอ่ืน 9,610,779.33 5,111,556.75 7,610,528.52 3,142,316.62 

เงินมดัจาํค่าสินคา้ 15,753,489.47 14,901,589.47 15,744,489.47 14,901,589.47 

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วง 16,334,522.48 14,954,228.53 15,613,633.39 14,243,909.17 

    รวม 41,698,791.28 34,967,374.75 38,968,651.38 32,287,815.26 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (9,972,740.38) (9,963,940.38) (9,972,740.38) (9,963,940.38) 

       สุทธิ 31,726,050.90 25,003,434.37 28,995,911.00 22,323,874.88 

  รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 38,975,450.90 28,277,560.16 36,245,311.00 25,598,000.67 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีการคา้-กิจการอ่ืนในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัน้ี  

     (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือตน้งวด  (7,401,168.00) 

ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด  - 

ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งงวด  - 

โอนกลบัในระหวา่งงวด  - 

ยอดคงเหลือปลายงวด  (7,401,168.00) 
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืนในระหว่างงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัน้ี  

     (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือตน้งวด  (9,963,940.38) 

ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด  (8,800.00) 

ไดรั้บชาํระคืนในระหวา่งงวด  - 

ยอดคงเหลือปลายงวด  (9,972,740.38) 

 

7. มูลค่างานเสร็จท่ียงัไม่ไดเ้รียกเกบ็ / รายไดค่้าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

มูลค่างานเสร็จท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ     

มูลค่างานตามสัญญา 985,551,401.96 1,593,877,245.95 985,551,401.96 1,350,793,133.70 

การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วน 

        ของงานท่ีทาํเสร็จ 

 

692,453,656.79 

 

1,243,636,025.26 

 

692,453,656.79 

 

1,000,551,913.11 

หกั   มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บ (562,478,207.44) (1,120,793,294.32) (562,478,207.44) (877,709,182.17) 

มูลค่างานเสร็จท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 129,975,449.35 122,842,730.94 129,975,449.35 122,842,730.94 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (25,191,414.26) (25,191,414.26) (25,191,414.26) (25,191,414.26) 

     สุทธิ 104,784,035.09 97,651,316.68 104,784,035.09 97,651,316.68 
  

 
 

 

รายไดค่้าก่อสร้างรับล่วงหนา้     

มูลค่างานตามสัญญา 57,417,850.47 57,417,850.47 57,417,850.47 57,417,850.47 

มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บ 13,788,701.09 13,788,701.09 13,788,701.09 13,788,701.09 

หกั  การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วน 

        ของงานท่ีทาํเสร็จ 

 

(13,668,548.48) 

 

(13,609,470.58) 

 

(13,668,548.48) 

 

(13,609,470.58) 

รายไดค่้าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 120,152.61 179,230.51 120,152.61 179,230.51 
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสญัญาก่อสร้างท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนสะสมและกาํไรท่ีรับรู้  

    (หกัขาดทุนท่ีรับรู้) จนถึงปัจจุบนั 706,122,205.27 1,257,245,495.84 706,122,205.27 1,014,161,383.69 

หกั มูลค่างานก่อสร้างท่ีเรียกเก็บ (576,266,908.53) (1,134,581,995.41) (576,266,908.53) (891,497,883.26) 

 129,855,296.74 122,663,500.43 129,855,296.74 122,663,500.43 

 หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (25,191,414.26) (25,191,414.26) (25,191,414.26) (25,191,414.26) 

              สุทธิ 104,663,882.48 97,472,086.17 104,663,882.48 97,472,086.17 

     

จาํนวนเงินท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย/์หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

- มูลค่างานเสร็จท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บ 104,784,035.09 97,651,316.68 104,784,035.09 97,651,316.68 

- รายไดค่้าก่อสร้างรับล่วงหนา้ (120,152.61) (179,230.51) (120,152.61) (179,230.51) 

 104,663,882.48 97,472,086.17 104,663,882.48 97,472,086.17 
 

 

8. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนัของกลุ่ม

บริษทัส่วนหน่ึงจาํนวน 1.54 ลา้นบาท เป็นเงินฝากธนาคารท่ีกลุ่มบริษทันาํไปวางคํ้าประกนังานก่อสร้างใหก้บั

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ท่ีทาํในนามบริษทั อิดรีโก เอสพีเอ จาํกดั และบริษทั อิดรีโก เอเซีย 

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ตั้งแต่ปี 2534 ซ่ึงเงินฝากธนาคารดงักล่าวกลุ่มบริษทัยงัไม่ไดรั้บคืนเน่ืองจากทางการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ไดด้าํเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษทั อิดรีโก เอสพีเอ จาํกดั ซ่ึงขณะน้ี

คดีส้ินสุดแลว้ บริษทัอยู่ระหว่างดาํเนินการปลดภาระคํ้าประกนัจากธนาคาร 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัไดน้ําเงินฝากธนาคารส่วนท่ีเหลือ

จาํนวน 52.36 ลา้นบาทและจาํนวน 52.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไปรวมเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัการออกหนงัสือ

คํ้าประกนัธนาคารสาํหรับโครงการงานก่อสร้างและคํ้าประกนัวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคาร (หมายเหตุ 23.3) 
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
9. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

  ส่วนประกอบของกลุ่มบริษทัในงบการเงินรวมและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อยใน

งบการเงินเฉพาะกิจการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ (พนับาท) สดัส่วนเงินลงทุน (%) วิธีราคาทุน  เงินปันผล 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทัย่อยที่ไม่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 

กิจการร่วมคา้ไฮโดรเทค็-ชยัสฤษด์ิ  1,000  1,000 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 
บริษทั ไฮโดรเทค็ ยทิูลิต้ี จาํกดั  1,000  1,000 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 

          รวม     2,000 2,000 - - 
         

    (หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ (USD) สดัส่วนเงินลงทุน (%) วิธีราคาทุน  เงินปันผล 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทัย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมที่ไม่มีสาระสําคญั 

บริษทั ไฮโดรเทค็ สุพรีม มณัฑะเลย ์จาํกดั 281,250 281,250 80.00 80.00 15,644 15,644 - - 
 

10. ท่ีดินและอุปกรณ์ 
 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดินและอุปกรณ์ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบญัชีตน้งวด 152,912,056.84 152,912,417.88 

ซ้ือเพ่ิมในระหวา่งงวด 52,508.35 52,508.35 

จาํหน่ายในระหวา่งงวด (31,261.33) (31,261.33) 

ตดัจาํหน่ายในระหวา่งงวด - - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีเขา้งบกาํไรขาดทุน (1,122,133.05) (1,113,831.16) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด 151,811,170.81 151,819,833.74 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่     

ราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน 17.16 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560 : จาํนวน 

15.24 ลา้นบาท) 
 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีท่ีดินติดภาระคํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้น

จากสถาบนัการเงินตามหมายเหตุ 23.3 
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
11. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  

มีดงัน้ี  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือตน้งวด 5,171,160.20 619,007.63 

ซ้ือเพ่ิมในระหวา่งงวด - - 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (203,964.22) (188,948.11) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน 66,347.74 - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 5,033,543.72 430,059.52 

 

12. เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 19,403,072.68 19,840,536.25 19,403,072.68 19,840,536.25 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจาํนวน 20.00 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 

2560 : จาํนวน 20.00 ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี (31 ธันวาคม 2560 : อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

MOR ต่อปี)   
 

วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินดงักล่าวคํ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารตาม

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23.3 และท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 
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13. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เจา้หน้ีการคา้ 57,327,535.51 85,291,659.97 55,656,211.07 81,309,894.53 

เจา้หน้ีอ่ืน 13,501,241.94 13,009,223.56 12,838,263.03 12,377,679.09 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 25,919,475.11 24,381,867.14 21,535,530.44 22,557,127.25 

เงินรับล่วงหนา้ 10,937,500.00 10,937,500.00 10,937,500.00 10,937,500.00 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 25,388,962.15 21,194,794.99 25,388,962.15 21,194,794.99 

รวม 133,074,714.71 154,815,045.66 126,356,466.69 148,376,995.86 
 

 

14. เงินกูย้ืมระยะยาว-กิจการอ่ืน 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาว-กิจการอ่ืนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีดงัน้ี 

 

     (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกูย้ืมระยะยาวตน้งวด  125,643,886.50 

เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด  900.00 

จ่ายชาํระระหวา่งงวด  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวปลายงวด  125,644,786.50 

 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวมีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ไม่เกิน 1 ปี - - 

2 ปี – 5 ปี 125,644,786.50 125,643,886.50 

            รวม 125,644,786.50 125,643,886.50 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  เงินกูย้ืมระยะยาว-กิจการอื่นทั้งจาํนวนเป็น

เงินกูย้ ืมจาก Yunnan Water (Hong Kong) Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัที่จดัตั้งในประเทศฮ่องกง  เพ่ือใช้

สาํหรับการก่อสร้างโครงการผลิตนํ้ าประปาท่ีจงัหวดัเชียงใหม่โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.75 ต่อปี กาํหนดชาํระ

คืนเงินตน้ทุกปีเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัเร่ิมมีรายไดจ้ากการขายนํ้ าประปา นอกจากน้ีสัญญากูย้ืมดงักล่าว

ยงัให้สิทธิแก่ Yunnan Water (Hong Kong) Company Limited ในการเลือกท่ีจะเปล่ียนเงินกูย้ืมไปเป็นเงินลงทุนใน

บริษทั ไฮโดรเทค็ ยทิูลิต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจะรับบริการจดัการนํ้าเม่ือโครงการดงักล่าวก่อสร้างเสร็จส้ิน โดยทาง 

Yunnan Water (Hong Kong) Company Limited จะมีสัดส่วนในบริษทั ไฮโดรเท็ค ยูทิลิต้ี จาํกดั ท่ีร้อยละ 49 ของ

ทุนจดทะเบียนบริษทัไดด้ว้ย โดยคู่สญัญาทั้งสองฝ่ายจะควบคุมบริษทัยอ่ยร่วมกนั 
 

15.  ประมาณการรับประกนัคุณภาพ 

   

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการรับประกนัคุณภาพสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประมาณการรับประกนัคุณภาพตน้งวด 11,009,545.90 9,079,416.80 

เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด 1,000,000.00 1,000,000.00 

ส่วนท่ีใชใ้นระหวา่งงวด (476,256.16) (312,595.33) 

โอนกลบัส่วนท่ีหมดอายรุะหวา่งงวด (2,050,418.57) (2,050,418.57) 

ประมาณการรับประกนัคุณภาพปลายงวด 9,482,871.17 7,716,402.90 

 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย-ประมาณการรับประกนัคุณภาพมีดงัน้ี 
 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ไม่เกิน 1 ปี 6,175,945.25 5,618,180.55 4,409,476.98 5,618,180.55 

2 ปี – 5 ปี 3,306,925.92 5,391,365.35 3,306,925.92 3,461,236.25 

            รวม 9,482,871.17 11,009,545.90 7,716,402.90 9,079,416.80 
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16. ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี     

30 มิถุนายน 2561 มีดงัน้ี  

    (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัผลประโยชนต์น้งวด 7,537,454.95 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 429,019.78 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 70,119.98 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3,458,513.03 

ผลประโยชนท่ี์จ่าย (2,794,800.00) 

ภาระผกูพนัผลประโยชนป์ลายงวด 8,700,307.74 

 

17. ทุนเรือนหุน้ 
 

 จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 

 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 

ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท)   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 389,968,760 389,968,760.00 

เพ่ิมทุน 200,000,000 200,000,000.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 589,968,760 589,968,760.00 

เพ่ิมทุน 380,314,690 380,314,690.00 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 970,283,450 970,283,450.00 

 

 จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 

 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ (มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท)   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 389,968,760 389,968,760.00 

เพ่ิมทุน 96,515,312 96,515,312.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 486,484,072 486,484,072.00 

เพ่ิมทุน 103,484,688 103,484,688.00 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 589,968,760 589,968,760.00 
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เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 
 

- อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 200,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 389,968,760.00 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 589,968,760.00 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
 

- อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ดงัน้ี 

1) จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสดัส่วน (Rights Offering) 

2)  จดัสรรหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) และจากการ

จองซ้ือหุน้เกินกว่าสิทธิใหแ้ก่นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ ซ่ึงเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวง

จากดั (Private Placement) ในราคาหุน้ละ 1.00 บาท 

3)  จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท

ใหแ้ก่นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ์ จาํนวน 81,000,000 หุน้ และนายสุรเชษฐ์ ชยัปัทมานนท ์จาํนวน 19,000,000 

หุน้ ซ่ึงเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 
 

บริษัทได้ดําเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนจากจํานวน 389,968,760.00 บาท เป็นจํานวน 

589,968,760.00 บาทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 15 - 21 ธนัวาคม 2560  บริษทัไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 96,515,312 หุ้น  

หุ้นสามญัดงักล่าวมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาทโดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 

96,515,312.00 บาท   
 

บริษทัไดด้าํเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนชาํระแลว้จากจาํนวน 389,968,760.00 บาท เป็นจาํนวน 

486,484,072.00 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 

 

เม่ือวนัท่ี 22 - 29 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดจ้ดัสรรหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรให้ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วน (Rights 

Offering) และจากการจองซ้ือหุ้นเกินกว่าสิทธิให้แก่นายสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ ซ่ึงเป็นการเสนอขายแบบ

เฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจากดั (Private Placement) จาํนวน 3,484,688 หุ้น หุ้นสามญัดงักล่าวมีมูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 1.00 บาท โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 1.00 บาทรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 3,484,688.00 บาท 
 

เม่ือวนัท่ี 22 - 29 ธันวาคม 2560 บริษทัไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่นายสมประสงค์ ปัญจะลกัษณ์ 

จาํนวน 81,000,000 หุ้น และนายสุรเชษฐ ์ชยัปัทมานนท ์จาํนวน 19,000,000 หุน้ หุน้สามญัดงักล่าวมีมูลค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 1.00 บาทรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 100,000,000.00 บาท 
 

บริษทัไดด้าํเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนชาํระแลว้จากจาํนวน 486,484,072.00 บาท เป็นจาํนวน 

589,968,760.00 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดบ้นัทึกเงินรับจากการเพ่ิมทุนดงักล่าวขา้งตน้จาํนวน 103,484,688.00 

บาทไวใ้นบญัชีเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากอยูภ่ายใตห้วัขอ้ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

บริษทับนัทึกค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการจาํหน่ายหุ้นสามญัสุทธิจากภาษีเงินไดจ้าํนวน 7.22 ลา้นบาท ไวใ้น

บญัชีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
 

เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 
 

-   อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 380,314,690.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

589,968,760.00 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน  970,283,450.00 บาท  โดยออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 

380,314,690 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 25) 
 

บริษัทได้ดําเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนจากจํานวน 589,968,760.00 บาท เป็นจํานวน 

970,283,450.00 บาทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2561 
 

18. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มี

ดงัน้ี  

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั   93,070.63 - - - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก

และท่ีกลบัรายการ  

 

- 

 

52,719.74 

 

- 

 

- 

                       รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 93,070.63 52,719.74 - - 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัขาดทุนทางบญัชีสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

ขาดทุนทางบญัชี (31,272,093.05) (20,292,710.24) (32,346,688.34) (20,826,815.34) 

     

อตัราภาษีท่ีใช ้ 20% 20% 20% 20% 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ (6,254,418.61) (4,058,542.05) (6,469,337.67) (4,165,363.07) 

ผลกระทบจากรายการท่ีไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 301,587.95 194,611.79 301,587.95 194,611.79 

ผลแตกต่างชัว่คราวงวดก่อนท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,268,617.27) (381,753.35) (1,233,669.60) (381,753.35) 

ส่วนของเงินไดท่ี้ไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณกาํไรทางภาษี (93,677.48) (96,039.95) - - 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัในการคาํนวณกาํไรทางภาษี 44,733.11 132,773.98 44,733.11 115,378.49 

ส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัไดเ้พ่ิมในการคาํนวณกาํไรทางภาษี (10,400.00) (1,083.36) (10,400.00) (1,083.36) 

ผลขาดทุนจากการดาํเนินงานสาํหรับงวด-บริษทัยอ่ย 6,776.72 24,543.18 - - 

ผลขาดทุนจากการดาํเนินงานสาํหรับงวด 7,367,086.21 4,238,209.50 7,367,086.21 4,238,209.50 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 93,070.63 52,719.74 - - 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้     

      - หมดอายใุนอีก 1 ปี - - - - 

      - หมดอายใุนอีก 2-5 ปี 81,542,384.18 74,168,521.25 81,506,516.03 74,139,429.82 

ผลแตกต่างชัว่คราว 15,824,097.57 15,658,227.06 15,470,803.91 15,658,227.06 

                    รวม 97,366,481.75 89,826,748.31 96,977,319.94 89,797,656.88 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีกลุ่มบริษทั

ไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

     งบการเงินรวม 

   30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    

- บริษทัยอ่ย   2,825,389.72 2,645,557.98 
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19. ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุน้

สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด   
 

20. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด  
 

20.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2561 2560 2561 2560 

เงินสด 50,943.61 168,509.91 50,305.14 108,659.83 

เงินฝากธนาคาร 91,054,942.16 13,128,029.73 90,083,009.46 11,164,223.62 

 รวม 91,105,885.77 13,296,539.64 90,133,314.60 11,272,883.45 

 

20.2 หน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  
 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 มี

ดงัน้ี  

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบแสดงฐานะการเงินรวม 

 
1 มกราคม 

2561 

รายการ 

เงินสด 

รายการท่ีไม่เป็นเงินสด 
30 มิถุนายน 

2561 
 สญัญาเช่า

การเงินใหม่ 

การเปล่ียนแปลง

ในมูลค่ายติุธรรม 
การเปล่ียนแปลงอ่ืน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร   19,840,536.25 (437,463.57) - - - 19,403,072.68 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและ 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

 10,000,000.00 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10,000,000.00 

เงินกูย้มืระยะยาว-กิจการอ่ืน 125,643,886.50 - - - 900.00 125,644,786.50 

รวม 155,484,422.75 (437,463.57) - - 900.00 155,047,859.18 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

 
1 มกราคม 

2561 

รายการ 

เงินสด 

รายการท่ีไม่เป็นเงินสด 
30 มิถุนายน 

2561 
 สญัญาเช่า

การเงินใหม่ 

การเปล่ียนแปลง

ในมูลค่ายติุธรรม 
การเปล่ียนแปลงอ่ืน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร   19,840,536.25 (437,463.57) - - - 19,403,072.68 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและ 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

 33,600,000.00 

 

(3,023,948.20) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

30,576,051.80 

เงินกูย้มืระยะยาว-กิจการอ่ืน 125,643,886.50 - - - 900.00 125,644,786.50 

รวม 179,084,422.75 (3,461,411.77) - - 900.00 175,623,910.98 

 

21. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

กลุ่มบริษทัไดร้ะบุส่วนงานดาํเนินงานโดยอา้งอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวไดรั้บ                  

การสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานเป็นประจาํเพ่ือการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงาน     

และประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 

 

 กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานดาํเนินงานโดยพิจารณาจากประเภทการให้บริการ โดยกลุ่มบริษทัมีส่วนงาน

ดาํเนินงานรวม  3 ส่วนงาน ประกอบดว้ย ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง  ส่วนงานบริการบาํรุงรักษาและส่วนงานลงทุน

โครงการผลิตนํ้าประปาและบาํบดันํ้าเสีย 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรขั้นตน้ของส่วนงานโดยไม่ได้

รวมรายการรายไดอ่ื้น ดอกเบ้ียรับ กาํไรจากการอตัราแลกเปล่ียน ค่าใชจ่้ายส่วนกลางต่าง ๆ ตน้ทุนทางการเงินและ   

ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทัร่วมในการวดัผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน  



 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
รับเหมาก่อสร้าง บริการบาํรุงรักษา 

ลงทุนโครงการผลิตนํ้าประปา                       

และบาํบดันํ้าเสีย 
รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 35,573,251.57 64,202,634.05 - 7,800,000.00 - - 35,573,251.57 72,002,634.05 

กาํไรขั้นตน้ 4,167,928.38 926,380.06 - 4,007,366.10 - - 4,167,928.38 4,933,746.16 

รายไดอ่ื้น       1,429,489.70 916,290.55 

ค่าใชจ่้ายบริหาร       (24,976,292.61) (13,123,410.60) 

ตน้ทุนทางการเงิน       (2,601,219.29) (3,478,040.90) 

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (21,980,093.82) (10,751,414.79) 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการกระทบยอดรายการท่ีมีสาระสาํคญัของแต่ละส่วนงานกบัจาํนวนรวมของกลุ่มบริษทั 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

รับเหมาก่อสร้าง บริการบาํรุงรักษา 

ลงทุนโครงการผลิตนํ้าประปา    

และบาํบดันํ้าเสีย ส่วนกลาง รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ค่าเส่ือมราคา 50,795.47 103,408.72 - 49,528.12 - - 484,031.39 512,112.85 534,826.86 665,049.69 

ค่าตดัจาํหน่าย - - - - - - 110,865.86 111,576.31 110,865.86 111,576.31 

 

 

 

 

 

 

 

 30 
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ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
รับเหมาก่อสร้าง บริการบาํรุงรักษา 

ลงทุนโครงการผลิตนํ้าประปา                       

และบาํบดันํ้าเสีย 
รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 57,202,553.32 147,631,072.39 410,000.00 15,962,460.06 - - 57,612,553.32 163,593,532.45 

กาํไรขั้นตน้ 8,254,820.98 3,925,218.60 202,895.00 8,216,176.09 - - 8,457,715.48 12,141,394.69 

รายไดอ่ื้น       4,022,285.21 1,636,441.35 

ค่าใชจ่้ายบริหาร       (38,562,300.52) (27,014,424.34) 

ตน้ทุนทางการเงิน       (5,189,793.72) (7,056,121.94) 

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (31,272,093.05) (20,292,710.24) 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการกระทบยอดรายการท่ีมีสาระสาํคญัของแต่ละส่วนงานกบัจาํนวนรวมของกลุ่มบริษทั 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

รับเหมาก่อสร้าง บริการบาํรุงรักษา 

ลงทุนโครงการผลิตนํ้าประปา    

และบาํบดันํ้าเสีย ส่วนกลาง รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ค่าเส่ือมราคา 102,197.21 232,830.83 - 99,004.68 - - 915,152.22 1,017,349.43 1,122,133.05 1,349,184.94 

ค่าตดัจาํหน่าย - - - - - - 203,964.22 233,464.13 203,964.22 233,464.13 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ประเทศไทย ประเทศพม่า รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 57,612,553.32 161,748,485.49 - 1,845,046.96 57,612,553.32 163,593,532.45 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี) 189,686,609.55 191,128,663.86 16,468,629.88 13,871,872.16 206,155,239.43 205,000,536.02 
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สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการใหก้บั

ลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 ราย จาํนวน 54.78 ลา้นบาท  จากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง (สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 : จาํนวน 3 ราย จาํนวน 123.37 ล้านบาท  จากส่วนงานรับเหมาก่อสร้างและบริการ

บาํรุงรักษา) 
 

22. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 นโยบายบริหารความเส่ียงทางการเงิน  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียและ                

มูลค่ายติุธรรมเป็นลกัษณะเดียวกนักบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยกเวน้ 
 

22.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดในอนาคต

ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัรา

ดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากธนาคารพาณิชย ์เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตามสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด กลุ่มบริษทัจึงเช่ือว่าจะไม่มีความ

เส่ียงท่ีเป็นสาระสาํคญัจากอตัราดอกเบ้ีย 

  จาํนวนเงิน (หน่วย : บาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ : ต่อปี) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินฝากออมทรัพย ์ 86,702,298.97 170,309,608.10 0.370 – 1.200 0.370 – 1.200 

เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนั 53,901,788.01 53,738,901.77 0.90 – 1.00 0.90 – 1.00 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 19,403,072.68 19,840,536.25 7.12 7.12 
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  จาํนวนเงิน (หน่วย : บาท) อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ : ต่อปี) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินฝากออมทรัพย ์ 85,833,151.62 169,299,376.44 0.370 – 1.200 0.370 – 1.200 

เงินฝากประจาํท่ีติดภาระคํ้าประกนั 53,901,788.01 53,738,901.77 0.90 – 1.00 0.90 – 1.00 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 19,403,072.68 19,840,536.25 7.12 7.12 

 

22.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจาก         

มีรายการคา้กบัลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  ซ่ึงฝ่ายบริหารไดบ้ริหารความเส่ียง

จากอตัราแลกเปล่ียนโดยเขา้ทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แลว้แต่กรณี 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญัของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

สกลุเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

เหรียญสหรัฐ 80,000.00 - 80,000.00 - 
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23. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนั ดงัน้ี 
 

23.1 ภาระผูกพนัตามสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบาํบดันํ้ าเสียรวมทั้ งอาคาร

ประกอบต่าง ๆ และสญัญาบริการ มีดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

มูลค่าตามสญัญาทั้งส้ิน 1,042,969,252.43 1,042,969,252.43 1,042,969,252.43 1,042,969,252.43 

มูลค่ารายไดท่ี้รับรู้แลว้ทั้งส้ิน 706,122,205.27 648,919,651.94 706,122,205.27 648,919,651.94 

คงเหลือมูลค่าท่ียงัไม่ไดด้าํเนินงาน 336,847,047.16 394,049,600.49 336,847,047.16 394,049,600.49 

 

   (หน่วย : USD) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

มูลค่าตามสญัญาทั้งส้ิน 150,000.00 60,000.00 150,000.00 60,000.00 

มูลค่ารายไดท่ี้รับรู้แลว้ทั้งส้ิน - - - - 

คงเหลือมูลค่าท่ียงัไม่ไดด้าํเนินงาน 150,000.00 60,000.00 150,000.00 60,000.00 
 

23.2 ภาระผกูพนัตามสญัญารับเหมาก่อสร้างกบัผูรั้บเหมาหลายราย ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

มูลค่าตามสญัญาทั้งส้ิน 555,857,753.78 770,529,089.30 555,857,753.78 649,830,763.83 

มูลค่าตน้ทุนท่ีรับรู้แลว้ทั้งส้ิน 227,368,537.63 464,247,252.16 227,368,537.63 343,548,926.69 

คงเหลือมูลค่าท่ียงัไม่ไดด้าํเนินงาน 328,489,216.15 306,281,837.14 328,489,216.15 306,281,837.14 
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23.3 นอกจากหน้ีสินต่าง ๆ ท่ีปรากฏในงบการเงินแลว้กลุ่มบริษทัยงัมีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ 

หนงัสือคํ้าประกนั 572.79 (142.41) 430.37 572.79 (168.44) 404.35 

วงเงินเบิกเกินบญัชี 20.00 (19.40) 0.60 20.00 (19.80) 0.20 

วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีท 28.35 - 28.35 28.35 - 28.35 

วงเงินกูย้มืระยะสั้น 56.46 - 56.46 56.46 - 56.46 

 

กลุ่มบริษทัไดน้าํท่ีดินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และเงินฝากธนาคารตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 8  เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือดงักล่าว รวมถึงโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน

ค่างวดงานโครงการให้กบัธนาคารและบญัชีเงินฝากของบริษทัท่ีจาํนาํกบัธนาคาร ซ่ึงเม่ือไดรั้บเงินจากการ

ขายนํ้าประปาแลว้ธนาคารจะคงเงินไวเ้ท่ากบัภาระหน้ีท่ีบริษทัตอ้งชาํระในเดือนนั้น 
 

23.4 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาเช่าและบริการกบับริษทัหลายแห่งโดยมีระยะเวลา 1-3 ปี       

กลุ่มบริษทัมีขอ้ผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 4,500.00 - 132,936.00 บาท (31 ธนัวาคม 2560 

: เดือนละ 4,500.00 - 132,936.00 บาท) 
 

23.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวน 0.48 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง

สินทรัพยใ์นการผลิตนํ้าประปาและบาํบดันํ้าเสีย (31 ธนัวาคม 2560 : จาํนวน 0.48 ลา้นบาท) 
 

23.6 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัต่อผูว้่าจา้งตามสัญญาก่อสร้างมูลค่างาน 858.00 ลา้น

บาทในนามของกิจการร่วมคา้ท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในสัดส่วนร้อยละ 51 ซ่ึงกลุ่มบริษทัไดโ้อนสิทธิ

และภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้างใหแ้ก่ผูร่้วมคา้อีกฝ่ายหน่ึงไปทาํงานก่อสร้างทั้งหมดแทนกลุ่มบริษทั  

 

23.7 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญารับเหมาก่อสร้างกบับริษทัสองแห่งโดยมีมูลค่าตามสัญญาเป็นจาํนวนเงิน 

34,605,526.00 จ๊าด และจาํนวนเงิน 145,000.00 USD ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อยยงัมีภาระผูกพนั

คงเหลือตามสัญญาจาํนวน 6,921,105.20 จ๊าด และจาํนวน 50,715.00 USD ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2560 : 

จาํนวน 6,921,105.20 จ๊าด และจาํนวน 50,715.00 USD ตามลาํดบั) 
 

23.8 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัไดท้าํสัญญาค่าท่ีปรึกษากบับริษทัแห่งหน่ึง มูลค่าตามสัญญาเป็นจาํนวน

เงิน 0.80 ลา้นบาท บริษทัยงัมีภาระผกูพนัคงเหลือจาํนวน 0.40 ลา้นบาท 
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24. คดีฟ้องร้อง 
 

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษทัไดฟ้้องร้องคู่สัญญารายหน่ึงต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องให้

คู่สัญญาจ่ายชาํระค่างวดงานก่อสร้างให้กบับริษทัเป็นเงินจาํนวน 52.57 ลา้นบาท พร้อมทั้งคืนเงินประกนั 

ตามหนังสือคํ้ าประกนัของธนาคารจาํนวน 10.60 ลา้นบาทให้กบับริษทั เนื่องจากคู่สัญญาดงักล่าวได้

กระทาํผิดสัญญาจา้งทาํงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบาํบดันํ้ าเสียโดยไดแ้จง้ยกเลิกสัญญาจา้งทาํงาน

ดงักล่าวโดยมิใช่เป็นความผิดหรือความบกพร่องของบริษทั ต่อมาในเดือนมีนาคม 2560 คู่สัญญาดงักล่าว

ไดย้ื ่นคาํให้การและฟ้องแยง้ต่อศาลปกครองกลางเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัจาํนวน 52.81 ลา้นบาท

พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยกล่าวหาว่าบริษทัทาํงานก่อสร้างตามสัญญาล่าช ้า จึงขอ

ยกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทัดงักล่าว 
 

ในเดือนตุลาคม 2559 บริษทัไดฟ้้องร้องคู่สัญญารายหน่ึงต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกร้องใหคู่้สัญญาจ่าย

ค่าเสียหายและค่าเสียโอกาสจากการยกเลิกสัญญาระบบรวบรวมและบาํบดันํ้าเสียโดยไม่มีเหตุอนัสมควรให้กบั

บริษทัเป็นเงินจาํนวน 15.77 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปีใหก้บับริษทั พร้อมทั้งคืนหนังสือ

คํ้าประกนัของธนาคารจาํนวน 10.07 ลา้นบาทให้กบับริษทัดว้ย ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2560 คู่สัญญา

ดงักล่าวไดย้ื่นคาํคดัคา้นและเรียกร้องแยง้ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษทัชาํระคืนเงินค่าจา้ง

ล่วงหน้าจาํนวน 9.87 ล้านบาท(แสดงเป็นส่วนหน่ึงของบญัชีเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง)พร้อม

ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปีโดยให้เหตุผลว่าการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญาดงักล่าวไม่ถือ

เป็นการปฏิบติัผิดสัญญาต่อบริษทัแต่อย่างใด 
 

อย่างไรก็ตาม คดีความดงักล่าวขา้งตน้อยู่ในกระบวนการยุติธรรม โดยบริษทัเช่ือว่าทา้ยท่ีสุดแลว้จะ

ไม่เกิดความเสียหายแก่บริษทั ดงันั้นบริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกค่าเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากเร่ืองดงักล่าว

ขา้งตน้ในงบการเงิน 
 

25. การรวมธุรกิจ 
 

เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 
 

-   อนุมติัการซ้ือและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั กบั บริษทัจาํกดั ท่ี

จะจดัตั้งข้ึนใหม่ช่ือ บริษทั เอสยทีูจี โฮลด้ิง จาํกดั (“SUTGH”) ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการจดัตั้ง โดยจะมีผูถื้อหุน้

จาํนวน 3 ราย ไดแ้ก่ นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิตยา ภูติวตัร ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี

กระทาํการร่วมกนั (“ผูถื้อหุ้นของ SUTGH”) ซ่ึงจะถือหุ้นใน SUTGH จาํนวน 132,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 100.00 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมดของ SUTGH โดย ณ วนัโอนกิจการ SUTGH จะ

ถือหุ้นใน บริษทั เอสยูที โกลบอล จาํกดั (“SUTG”) จาํนวน 132,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท หรือ

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและเรียกชําระแลว้ทั้ งหมดของ SUTG ท่ีประกอบธุรกิจ

ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การให้บริการในลกัษณะของผูรั้บเหมาเชิงดาํเนินการและบาํรุงรักษา และการให้
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คาํปรึกษาโครงการจดัการขยะเชิงวิศวกรรม (“แผนการโอนกิจการทั้งหมด”)  ทั้งน้ี บริษทัจะซ้ือและรับโอนกิจการ

ทั้งหมดของ SUTGH ซ่ึงหมายถึงทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งปวงของ SUTGH รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงสิทธิ หนา้ท่ี 

ภาระขอ้ผูกพนัต่าง ๆ และความรับผิดใด ๆ ท่ี SUTGH มีหรือพึงมี ณ วนัรับโอนกิจการ ซ่ึงไดแ้ก่หุ้นทั้งหมดใน 

SUTG ท่ี SUTGH ณ วนัโอนกิจการ จะถือจาํนวน 132,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท ซ่ึงเป็นบริษทั

ยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย SUTGH หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมดของ 

SUTG (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”) 
 

-   อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 380,314,690.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

589,968,760.00 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน  970,283,450.00 บาท  โดยออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 

380,314,690 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

 

-   อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 195,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคาหุ้น

ละ 1.00 บาท คิดเป็นมูลค่า 195,000,000.00 บาท เพ่ือเสนอขายและจดัสรรในคราวเดียวใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ซ่ึง

เป็นการเสนอขายแบบท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติกาํหนดราคาเสนอขายชดัเจน และ  

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับ

การใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมีมูลค่าการเสนอขายจาํนวน 265,000,000.00 บาท ท่ีราคา 1,000.00 

บาทต่อหน่วย ท่ีเสนอขายในคราวเดียวใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ซ่ึงเป็นการเสนอขายแบบท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษทัมีมติกาํหนดราคาแปลงสภาพชดัเจนเท่ากบั 1.43 บาท  
 

เพ่ือเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่ SUTGH ในการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซ่ึงไดแ้ก่ หุน้ทั้งหมด

ใน SUTG ท่ี SUTGH ณ วนัโอนกิจการ จะถือจาํนวน 132,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท หรือคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 66.00 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมดของ SUTG แทนการชาํระดว้ยเงินสดตาม

แผนการโอนกิจการทั้งหมด 
 

-   อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจํากัด  จํานวน 

265,000,000.00 บาท โดยออกและเสนอขายให้แก่ SUTGH ท่ีราคา 1,000.00 บาทต่อหน่วย ซ่ึงเป็นการเสนอขาย

แบบท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติกาํหนดราคาแปลงสภาพชดัเจนเท่ากบั 1.43 บาท 
 

-   อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการของบริษทัเพ่ิมเติมจาํนวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายศุภฤกษ ์ณ สงขลา ซ่ึงเป็น

ผูแ้ทนของ SUTGH และ 
 

-   อนุมติัการมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารคนใดคนหน่ึงหรือผูรั้บ

มอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผูรั้บมอบอาํนาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  เป็นผูมี้อาํนาจในการ

ดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย ์ การลงนามในสัญญาต่าง ๆ 

ขอ้ตกลงและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย  ์ และการ

ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจดัสรรหลกัทรัพย ์  
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 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

26. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

26.1  ในเดือนกรกฏาคม 2561 บริษทัไดซ้ื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซ่ึงไดแ้ก่ หุน้ทั้งหมดใน SUTG 

ท่ี SUTGH ณ  วนัโอนกิจการ ถืออยู่จาํนวน 132,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท หรือคิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 66.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมดของ SUTG  ทั้งน้ี บริษทัไดด้าํเนินการ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ SUTGH ซ่ึงเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจากดั (Private 

Placement) จาํนวน 195,000,000 หุ้น หุ้นสามญัดงักล่าวมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายใน

ราคาหุน้ละ 1.00 บาทรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 195,000,000.00 บาท ซ่ึงเป็นการเสนอขายแบบท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทัมีมติกาํหนดราคาเสนอขายชัดเจน และออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษทัให้แก่ 

SUTGH ซ่ึงเป็นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงบุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) จาํนวน 265,000 

หน่วย ในราคา 1,000.00 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 265,000,000.00 บาท ซ่ึงเป็นการเสนอขายแบบท่ี

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติกาํหนดราคาแปลงสภาพชัดเจนเท่ากบั 1.43 บาท  และไดแ้ต่งตั้งนายศุภ

ฤกษ์ ณ  สงขลา ซ่ึงเป็นผูแ้ทนของ SUTGH เป็นกรรมการของบริษัท ทั้ งน้ี เพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้แก่ 

SUTGH ในการโอนกิจการทั้ งหมดของ SUTGH ให้กับบริษัท  ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 

1/2561 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ดงักล่าวแลว้ 
 

บริษทัได้ดาํเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนชําระแลว้จากจาํนวน 589,968,760.00 บาท เป็น

จาํนวน 784,968,760.00 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 

 

26.2  ในเดือนกรกฏาคม 2561 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัของ บริษทั เอสยูที ไฮโดร จาํกดั จาํนวน 4,000 หุ้น ใน

ราคามูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท รวมทั้งส้ิน 0.40 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมโอกาสของบริษทัในการรับงานรับเหมาก่อสร้างมากข้ึน 

 

26.3  ในเดือนพฤษภาคม 2561 กิจการร่วมคา้สหไฮโดร (โดยบริษทั ไฮโดรเท็ค จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ในสัดส่วน 

51.00% และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ถือหุ้นในสัดส่วน 49.00%)  ไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัการประปาส่วน

ภูมิภาค เพื่อรับจา้งเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค จาํนวน 558.79 ลา้นบาท โดย

สญัญากาํหนดใหเ้ร่ิมงานไดใ้นเดือนกรกฎาคม 2561 

 

27. การอนุมติังบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทั

เพ่ือใหอ้อกงบการเงินไดเ้ม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 
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