รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
งบกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ รวมและงบกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ เฉพาะกิ จ การสํา หรั บ งวดสามเดื อ นและเก้าเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 กันยายน 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการสําหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ นอย่างย่อของบริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด
(มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ ยวกับข้อมูล
ทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาล
โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้
จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.1 ซึ่งได้อธิบายถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลของคดีที่บริ ษทั ได้
ฟ้องร้องคู่สัญญาต่อศาลปกครองกลางเรี ยกร้องให้จ่ายชําระค่างวดงานให้กบั บริ ษทั ซึ่ ง คู่ สัญ ญาดัง กล่ า วได้ยื่น คํา ให้ก ารและ
ฟ้ อ งแย้ง ต่ อ ศาลปกครองกลางเรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายจากบริ ษ ัท ซึ่ งปั จจุบ นั อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่ อนไขในเรื่ องนี้
บริ ษทั เอส พี ออดิท จํากัด

(นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิ ชชา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

2
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 กันยายน 2561
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น-กิจการอื�น
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น-กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
มูลค่างานเสร็จที�ยังไม่ได้เรียกเก็บ

6
5.1
7

ภาษีซื�อยังไม่ครบกําหนดชําระ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561
31 ธันวาคม 2560
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว

101,785,448.38

172,758,733.17

58,042,846.91

171,645,023.77

166,565,591.24
21,639,112.15
136,531,276.61

28,277,560.16
97,651,316.68

54,658,358.70
24,040,916.78
93,293,649.12

25,598,000.67
97,651,316.68

4,039,210.49

3,941,768.85

2,541,276.54

3,872,306.80

20,931,881.37
451,492,520.24

2,370,999.30
305,000,378.16

5,020,134.46
237,597,182.51

298,766,647.92

54,072,512.97
11,969,309.01

53,738,901.77
11,173,710.50

54,072,512.97
561,336,626.00
-

53,738,901.77
17,643,626.00
-

2,973,750.00
207,297,168.42
193,093,601.31
5,842,203.50

2,973,750.00
152,912,056.84
5,171,160.20

2,973,750.00
151,312,854.27
334,019.62

2,973,750.00
152,912,417.88
619,007.63

532,302,896.06
42,906.53
4,148,995.53
1,441,628.18
1,013,184,971.51
1,464,677,491.75

32,762,782.83
1,014,595.28
259,746,957.42
564,747,335.58

4,148,893.89
991,095.28
775,169,752.03
1,012,766,934.54

32,762,697.09
1,014,595.28
261,664,995.65
560,431,643.57

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ลูกหนี�ภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดินและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
นวัตกรรมการกําจัดขยะ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่าย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

8
9

10
29
11
29
19

3
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 กันยายน 2561
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น-กิจการอื�น
เจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น-บุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561
31 ธันวาคม 2560
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว

12

19,629,201.13

19,840,536.25

19,629,201.13

19,840,536.25

13
5.1
7

191,413,244.37
346,120.88
3,776,434.98

154,815,045.66
449,980.78
179,230.51

144,864,219.33
578,293.66
3,776,434.98

148,376,995.86
1,339,992.00
179,230.51

90,550,701.32

9,808,159.82

12,214,401.32

9,808,159.82

7,594,193.78
35,758.82
9,933,570.95

457,729.08
395,282.72
745,754.61

1,762,806.86
9,933,570.95

457,729.08
745,754.61

5.1

10,000,000.00

10,000,000.00

30,141,037.61

33,600,000.00

14

เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
ภาษีขายรอนําส่ง
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ประมาณการผลขาดทุนจากงานก่อสร้าง
เงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ส่วนของหนี�สินระยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
ประมาณการรับประกันคุณภาพ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว

7,960,348.57

5,618,180.55

6,596,023.24

5,618,180.55

หนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการรับประกันคุณภาพ
หุ้นกู้แปลงสภาพ

16

1,251,265.96
342,490,840.76

202,309,899.98

229,495,989.08

219,966,578.68

14
15, 29

934,304.01
240,258,231.02

5,391,365.35
-

934,304.01
240,258,231.02

3,461,236.25

หนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว-กิจการอื�น

16
17

3,674,722.37
125,644,786.50

125,643,886.50

125,644,786.50

125,643,886.50

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

18

9,590,538.12

7,537,454.95

8,949,877.62

7,537,454.95

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

19

111,408,933.00

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

-

4,948,353.79

-

6,610,129.23
498,121,644.25
840,612,485.01

17,921,714.39
156,494,421.19
358,804,321.17

4,869,320.85
385,604,873.79
615,100,862.87

13,975,999.61
150,618,577.31
370,585,155.99

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 970,283,450 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ 589,968,760 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

970,283,450.00
-

589,968,760.00

970,283,450.00
-

589,968,760.00

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 784,968,760 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

784,968,760.00

หุ้นสามัญ 486,484,072 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

141,376,373.77

486,484,072.00
59,476,373.77

141,376,373.77

486,484,072.00
59,476,373.77

21,071,297.74
-

103,484,688.00

21,071,297.74
-

103,484,688.00

9,620,000.00

9,620,000.00

9,620,000.00

9,620,000.00

สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

20

21, 29

-

784,968,760.00

-

(562,313,353.57)

(455,937,559.13)

(559,370,359.84)

(469,218,646.19)

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

(1,254,057.39)
393,469,020.55
230,595,986.19

(1,122,381.22)
202,005,193.42
3,937,820.99

397,666,071.67
-

189,846,487.58
-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

624,065,006.74
1,464,677,491.75

205,943,014.41
564,747,335.58

397,666,071.67
1,012,766,934.54

189,846,487.58
560,431,643.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

4
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

15,820,500.92

62,833,384.20

รายได้
รายได้จากการก่อสร้าง

59,058,128.41

63,819,872.27

รายได้จากการให้บริการ

3,330,902.97

6,197,196.26

489,911.11

6,197,196.26

รายได้อื�น

1,136,934.49

441,491.18

1,824,559.72

148,165.79

63,525,965.87

70,458,559.71

18,134,971.75

69,178,746.25

ต้นทุนในการก่อสร้าง

87,620,606.90

63,580,515.99

48,991,554.29

62,691,867.96

ต้นทุนการให้บริการ

2,894,265.32

7,991,941.21

614,779.00

7,991,941.21

52,175,130.77

11,023,625.24

15,937,860.78

10,842,925.90

6,953,467.00

3,312,938.45

7,256,760.60

3,651,539.51

149,643,469.99

85,909,020.89

72,800,954.67

85,178,274.58

(86,117,504.12)

(15,450,461.18)

(54,665,982.92)

(15,999,528.33)

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

4,188,523.66

(36,625.30)

319,470.64

(81,928,980.46)

(15,487,086.48)

(54,346,512.28)

(478,806.46)

(306,180.94)

(478,806.46)
(82,407,786.92)

(306,180.94)
(15,793,267.42)

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่

(71,458,440.25)

(15,545,789.85)

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

(10,470,540.21)
(81,928,980.46)

58,703.37
(15,487,086.48)

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่

(71,841,485.42)

(15,790,734.60)

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

(10,566,301.50)
(82,407,786.92)

(2,532.82)
(15,793,267.42)

(0.10)
744,697,021

ขาดทุนสําหรับงวด

(15,999,528.33)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�ต้องจัดประเภทเข้ากําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

-

-

(54,346,512.28)

(15,999,528.33)

(0.04)

(0.07)

(0.04)

389,968,760

744,697,021

389,968,760

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ขาดทุนต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หน่วย : หุ้น)

23

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

5
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

116,260,681.73

210,404,748.66

73,023,054.24

197,534,357.55

3,740,902.97

22,159,656.32

899,911.11

22,159,656.32

รายได้
รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการขาย

-

รายได้อื�น
รวมรายได้

1,046,196.00

-

1,046,196.00

5,158,849.84

2,077,932.53

5,267,695.22

4,495,294.31

125,160,434.54

235,688,533.51

79,190,660.57

225,235,504.18

136,568,339.24

206,922,369.78

97,939,286.63

196,881,090.87

3,101,370.32

15,738,225.18

821,884.00

15,738,225.18

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนในการก่อสร้าง
ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนขาย

-

364,000.00

-

364,000.00

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

90,737,431.29

38,038,049.58

54,202,771.18

37,457,171.72

ต้นทุนทางการเงิน

12,142,890.86

10,369,060.39

13,239,390.02

11,621,360.08

รวมค่าใช้จ่าย

242,550,031.71

271,431,704.93

166,203,331.83

262,061,847.85

(117,389,597.17)

(35,743,171.42)

(87,012,671.26)

(36,826,343.67)

4,095,453.03

(89,345.04)

319,470.64

(113,294,144.14)

(35,832,516.46)

(86,693,200.62)

(164,595.21)

(1,080,757.58)

(3,458,513.03)

2,508,240.00

(3,458,513.03)

2,508,240.00

(3,623,108.24)
(116,917,252.38)

1,427,482.42
(34,405,034.04)

(3,458,513.03)
(90,151,713.65)

2,508,240.00
(34,318,103.67)

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่

(102,917,281.41)

(35,987,259.78)

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

(10,376,862.73)
(113,294,144.14)

154,743.32
(35,832,516.46)

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่

(106,507,470.61)

(34,343,625.84)

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

(10,409,781.77)
(116,917,252.38)

(61,408.20)
(34,405,034.04)

(0.16)

(0.09)

(0.14)

(0.09)

642,111,617

389,968,760

642,111,617

389,968,760

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

22

ขาดทุนสําหรับงวด

(36,826,343.67)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�ต้องจัดประเภทเข้ากําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

-

-

รายการที�ไม่ต้องจัดประเภทเข้ากําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ขาดทุนต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หน่วย : หุ้น)

23

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
เพิ�มทุนระหว่างงวด
เพิ�มทุนจากการรวมธุรกิจ
เพิ�มทุนในบริษัทย่อย
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
เพิ�มขึ�นจากการรวมธุรกิจ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
เพิ�มทุนในบริษัทย่อย
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2560

20
20, 29
21, 29
29

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

สิทธิในการแปลง
สภาพหุ้นกู้

486,484,072.00

59,476,373.77

-

103,484,688.00
195,000,000.00
784,968,760.00

81,900,000.00
141,376,373.77

389,968,760.00

66,695,860.87

-

389,968,760.00

66,695,860.87

-

21,071,297.74
21,071,297.74

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

ส่วนได้เสีย
ที�ไม่มีอํานาจควบคุม

รวม

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

(103,484,688.00)
-

9,620,000.00

(3,458,513.03)
(102,917,281.41)
(562,313,353.57)

(131,676.17)
(1,254,057.39)

276,900,000.00
21,071,297.74
(3,458,513.03)
(103,048,957.58)
393,469,020.55

98,250.00
236,969,696.97
(10,409,781.77)
230,595,986.19

276,900,000.00
98,250.00
21,071,297.74
236,969,696.97
(3,458,513.03)
(113,458,739.35)
624,065,006.74

-

9,620,000.00

(398,636,038.45)

69,738.45

67,718,320.87

2,806,513.24

70,524,834.11

-

9,620,000.00

2,508,240.00
(35,987,259.78)
(432,115,058.23)

(864,606.06)
(794,867.61)

2,508,240.00
(36,851,865.84)
33,374,695.03

603,171.50
(61,408.20)
3,348,276.54

603,171.50
2,508,240.00
(36,913,274.04)
36,722,971.57
ยังไม่ได้ตรวจสอบ

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
เพิ�มทุนระหว่างงวด
เพิ�มทุนจากการรวมธุรกิจ
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2560

20
20, 29
21, 29

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

สิทธิในการแปลง
สภาพหุ้นกู้

486,484,072.00

59,476,373.77

-

103,484,688.00
195,000,000.00
784,968,760.00

81,900,000.00
141,376,373.77

389,968,760.00

66,695,860.87

-

389,968,760.00

66,695,860.87

-

21,071,297.74
21,071,297.74

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ้น

กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

รวม

103,484,688.00

9,620,000.00

(469,218,646.19)

189,846,487.58

(103,484,688.00)
-

9,620,000.00

(3,458,513.03)
(86,693,200.62)
(559,370,359.84)

276,900,000.00
21,071,297.74
(3,458,513.03)
(86,693,200.62)
397,666,071.67

-

9,620,000.00

(410,857,191.10)

55,427,429.77

-

9,620,000.00

2,508,240.00
(36,826,343.67)
(445,175,294.77)

2,508,240.00
(36,826,343.67)
21,109,326.10
ยังไม่ได้ตรวจสอบ

7

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

8
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(107,012,734.44)

(35,897,914.74)

(87,012,671.26)

(36,826,343.67)

ปรับรายการที�กระทบขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)สําหรับส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
หนี�สงสัยจะสูญ
ค่าเสื�อมราคา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
นวัตกรรมการกําจัดขยะตัดจ่าย
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ไม่เกิดขึ�นจริง
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้

(10,376,862.73)

154,743.32

34,760.00

334,867.93

34,760.00

334,867.93

4,388,946.83

1,987,891.01

1,643,872.73

1,951,398.53

344,645.37

346,238.94

284,988.01

291,718.89

23,665,110.48
(4,738.67)

(1,405.61)

-

8,544.82

-

(137,992.00)

438,856.04

-

-

(4,738.67)

-

30,262.19

-

2,541.17

-

(137,992.00)

438,856.04

-

ประมาณการรับประกันคุณภาพ(โอนกลับ)

(2,114,893.32)

4,241,728.07

(1,549,089.55)

2,209,181.96

ขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากการก่อสร้าง

9,187,816.34

369,818.91

9,187,816.34

369,818.91

849,432.14

955,995.64

748,709.64

955,995.64

ดอกเบี�ยรับ

ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน

(1,050,293.94)

(475,487.06)

(846,628.90)

(466,938.90)

ดอกเบี�ยจ่าย

12,142,890.86

10,369,060.39

13,239,390.02

11,621,360.08

สินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

(69,507,065.04)

(17,743,910.38)

(63,834,735.60)

(19,664,129.27)

เพิ�มขึ�นในลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น-กิจการอื�น

(52,027,937.54)

(48,933,639.12)

(28,789,907.34)

(47,744,716.34)

เพิ�มขึ�นในลูกหนี�หมุนเวียนอื�น-กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

(21,393,277.27)

(24,040,916.78)

(1,591,167.69)

(เพิ�มขึ�น)ลดลงในมูลค่างานเสร็จที�ยังไม่ได้เรียกเก็บ

(38,879,959.93)

(8,376,079.45)

4,357,667.56

(8,376,079.45)

(97,441.64)

(3,435,889.75)

1,331,030.26

(3,456,063.14)

(18,580,782.54)

8,311,184.23

(5,020,134.46)

8,311,184.23

เพิ�มขึ�นในลูกหนี�ภายใต้ข้อตกลงสัมปทาน

(882,164.71)

(2,061,786.74)

ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

793,437.50

623,800.00

23,500.00

623,800.00

12,110,153.22

60,560,002.80

(12,493,134.37)

58,525,618.79

(103,859.90)

82,933.23

(277,059.00)

82,933.23

ขาดทุนจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

(เพิ�มขึ�น)ลดลงในภาษีซื�อยังไม่ครบกําหนดชําระ
(เพิ�มขึ�น)ลดลงในงานระหว่างก่อสร้าง

เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น-กิจการอื�น
เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น-กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
เพิ�มขึ�นในภาษีขายรอนําส่ง
เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในหนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดจ่ายจากการดําเนินงาน

-

-

-

3,597,204.47

(2,035,286.08)

3,597,204.47

593,640.08

80,742,541.50

(17,807,771.94)

2,406,241.50

(17,807,771.94)

1,883,972.25

2,305,810.91

1,305,077.78

2,305,810.91

(12,013,585.16)

4,030,803.40

(9,106,678.76)

5,271,222.14

(114,358,764.79)

(24,479,828.89)

(130,541,844.74)

(22,925,718.45)

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน

(2,794,800.00)

(1,678,179.00)

(2,794,800.00)

(1,546,179.00)

เงินสดรับคืนภาษีเงินได้

29,048,396.90

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมดําเนินงาน

-

29,048,396.90

-

(3,263,352.55)

(2,501,920.97)

(873,449.74)

(2,242,566.33)

(91,368,520.44)

(28,659,928.86)

(105,161,697.58)

(26,714,463.78)
ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

9
บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2561
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากบริษัทย่อยจากการรวมธุรกิจ
ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

2,539,527.78

-

-

-

21,300,000.00

-

-

-

-

(เพิ�มขึ�น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกัน
เงินสดจ่ายซื�ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับค่าดอกเบี�ย

(1,793,000.00)

(2,412,686.00)

(333,611.20)

10,387,488.55

(333,611.20)

10,387,488.55

(1,143,356.39)

(979,376.00)

(75,570.45)

(979,376.00)

36,000.00

253,628.84

36,000.00

86,915.89

-

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

-

(624,293.58)

-

-

692,898.58

474,159.70

541,418.21

464,993.30

23,091,458.77

9,511,607.51

(1,624,763.44)

7,547,335.74

(211,335.12)

(11,895,466.86)

(211,335.12)

(11,895,466.86)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ลดลงในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากกรรมการ

-

เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน

-

เงินสดจ่ายชําระหนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

(533,810.35)

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

10,000,000.00
-

(3,458,962.39)
-

10,000,000.00
10,900,000.00
-

(120,000.00)

-

98,250.00

603,171.50

-

(2,048,919.17)

(3,609,636.28)

(3,145,418.33)

(5,442,082.96)

(2,695,814.64)

(5,021,931.64)

(6,815,715.84)

3,442,450.18

(408.48)

(27,796.36)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ

(70,973,284.79)

(24,198,049.35)

(113,602,176.86)

(15,724,677.86)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด

172,758,733.17
101,785,448.38

27,388,449.84
3,190,400.49

171,645,023.77
58,042,846.91

16,868,186.80
1,143,508.94

เงินสดรับจากการเพิ�มทุนในบริษัทย่อย-ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี�ย
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

(120,000.00)
-

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยน
ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

24.1

-

-

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

10
บริษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาลอย่ างย่ อ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษ ทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ทั ”) เป็ นบริ ษ ทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้งในประเทศไทยและ
เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์เอ็ม เอ ไอ โดยมีสาํ นักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารที พี แอนด์ ที ชั้น 14
ซอยวิภาวดี รังสิ ต 19 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) ประกอบธุ รกิจหลักเกี่ยวกับการรับก่อสร้างระบบ
ปรับปรุ งคุณภาพนํ้าและบําบัดนํ้าเสี ยตามสัญญา โดยรับก่อสร้างและขายวัสดุที่เกี่ยวข้อง
2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปใน
ประเทศไทยภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ ก ารบัญ ชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึ งมาตรฐานการบัญ ชี ที่ อ อกภายใต้
พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดทํา
และนํา เสนอรายงานทางการเงิ น งบการเงิ น หลัก คื อ งบแสดงฐานะการเงิ น งบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและงบกระแสเงิ นสด ได้จดั ทําเป็ นรู ปแบบที่ ส มบู รณ์ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ส่ วนหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นระหว่างกาลจัดทําเป็ นแบบย่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรั บปรุ ง 2560) เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นระหว่า งกาล และได้เ พิ่ มหมาย
เหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ระหว่างกาลตามข้อ กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุ น ที่ อ อกภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้ นเพื่ อให้ขอ้ มูลเพิ่ มเติ มจากงบการเงิ น
ประจําปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเน้นการให้ขอ้ มูลที่ เป็ นกิ จกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ
เพื่อไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้ ควรอ่านควบคู่
กับงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการระหว่างกาลนี้ นาํ เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อ
ใช้ในประเทศไทยและจัดทําเป็ นภาษาไทย งบการเงิ นฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทําขึ้ นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่าน
งบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย

11
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศกําหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังต่ อไปนี้ กบั งบการเงิ น
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การร่ วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง รายได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ ืม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง กําไรต่อหุน้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง เกษตรกรรม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุ นแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิ สัมพันธ์ของรายการ
เหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง เงินที่นาํ ส่ งรัฐ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล - กรณี ที่ ไ ม่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งอย่า งเฉพาะเจาะจงกับ กิ จ กรรมการ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

ดําเนินงาน

กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นกับงบการเงินในงวดปัจจุบนั
และฝ่ ายบริ ห ารได้ป ระเมิ น แล้ว เห็ น ว่า ไม่มี ผ ลกระทบอย่า งเป็ นสาระสํา คัญ ต่ อ งบการเงิ น ของกลุ่ม บริ ษ ทั ใน
งวดปั จจุ บนั
3. หลักการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล
งบการเงินรวมของบริ ษทั ประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยู่
ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้ นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจาก
การเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อย และมีความสามารถที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจากการมีอาํ นาจเหนื อ
บริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่
การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
กลุ่มบริ ษ ทั ใช้วิธีซ้ื อสําหรับ การบันทึ กการได้มาซึ่ งบริ ษ ทั ย่อย สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ในการได้มาซึ่ ง
บริ ษ ัท ย่อ ยวัด มู ล ค่ า ด้วยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ที่ ส่ งมอบให้ มู ล ค่ าของหุ ้น ที่ อ อกให้ ห รื อ หนี้ สิ น ที่ ต ้อ ง
รับผิดชอบ ณ วันที่ได้มา ต้นทุนที่ เกี่ยวข้องกับการซื้ อจะบันทึ กบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่ตน้ ทุนดังกล่าวเกิ ดขึ้ น
ผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ กู ซื้ อและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อของหุ น้
ในส่ วนที่ ผซู ้ ้ื อถืออยู่ก่อนการรวมธุ รกิ จ (ถ้ามี) ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยที่ ได้มาจะ
บันทึกเป็ นค่าความนิยมและทดสอบการด้อยค่าทุกปี 1ในกรณี ที่ผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้1ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อของหุ ้นในส่ วนที่ ผซู ้ ้ื อถืออยู่ก่อนการรวมธุ รกิ จ (ถ้ามี) ที่ต่ าํ
กว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยที่ ได้มาจะบันทึ กส่ วนเกินที่ คงเหลือหลังการประเมินใหม่เป็ น
กําไรจากการต่อรองราคาซื้ อในกําไรหรื อขาดทุน
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รายการบัญชี ยอดคงเหลือและรายการกําไรหรื อขาดทุนที่ ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งที่ มีนยั สําคัญระหว่างบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยได้ถูกตัดทิ้งในการทํางบการเงิ นรวม เว้นแต่รายการขาดทุนที่ ยงั ไม่ได้เกิ ดขึ้นจริ งซึ่ งกลุ่มบริ ษทั จะ
ไม่สามารถได้รับคืนต้นทุนที่เสี ยไป ในกรณี ที่มีความจําเป็ นนโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยจะถูกเปลี่ยนให้มีความ
สมํ่าเสมอกับนโยบายที่ใช้โดยกลุ่มบริ ษทั
งบการเงิ นรวมระหว่างกาลสําหรั บงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ด วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ได้จดั ทํา
ขึ้ น โดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย หลังจากตัดยอดคงค้างและรายการ
ระหว่างกันที่มีสาระสําคัญแล้วซึ่ งบริ ษทั ถือหุน้ บริ ษทั ย่อยในอัตราร้อยละดังต่อไปนี้
ชื่ อบริ ษทั
กิจการร่ วมค้าไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค ยูทิลิต้ ี จํากัด

ประเภทของกิจการ
รับก่อสร้างระบบปรับปรุ งคุณภาพนํ้า
ลงทุนประเภทผลิตและจําหน่ายนํ้าประปา
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค สุ พรี ม มัณฑะเลย์ จํากัด ลงทุนก่อสร้างโรงงานระบบบําบัดนํ้าเสี ยและ
ระบบรวบรวมนํ้าเสี ย
กิจการร่ วมค้า-สหไฮโดร
รับก่อสร้างปรับปรุ งขยายการประปา
บริ ษทั เอสยูที โกลบอล จํากัด
ให้บริ การรับเหมาก่อสร้าง บริ การดําเนิ นการ
และบํารุ งรักษา และให้คาํ ปรึ กษาโครงการ
จัดการขยะเชิ งวิศวกรรม
บริ ษทั เอสยูที ไฮโดร จํากัด *
ให้บริ การจัดการบําบัดนํ้าเสี ย

จดทะเบียนใน
ประเทศ
ไทย
ไทย

อัตราร้ อยละของการถือหุ ้น
2561
2560
100.00
100.00
100.00
100.00

พม่า

80.00

80.00

ไทย
ไทย

100.00
66.00

-

ไทย

79.60

-

* บริ ษทั ถือหุ้นใน บริ ษทั เอสยูที ไฮโดร จํากัด ทางตรงในสัดส่ วนร้ อยละ 40.00 และผ่านทางบริ ษทั เอสยูที โกลบอล จํากัดในสัดส่ วนร้อยละ 39.60

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยจัดทําขึ้นโดยมีวนั ที่ ในงบการเงินเช่ นเดี ยวกับบริ ษทั และจัดทําโดยใช้นโยบาย
การบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกัน
ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอาํ นาจควบคุมวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ตามสัดส่ วนของหุ น้ ที่ถือโดยส่ วน
ได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมนั้น
4. นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่นเดียวกัน
กับที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเพิ่มเติมดังนี้
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพประกอบด้วยองค์ประกอบสองส่ วน คือหนี้ สินทางการเงิน (ข้อตกลงตามสัญญาที่จะส่ ง
มอบเงินสดหรื อสิ นทรัพย์การเงิ นอื่น) และตราสารทุน (สิ ทธิ ท่ี ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพในการแปลงสภาพตรา
สารเป็ นหุน้ สามัญของบริ ษทั ในจํานวนที่แน่นอนภายในระยะเวลาที่กาํ หนด)
กลุ่มบริ ษทั แสดงองค์ประกอบของหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพที่เป็ นหนี้ สินแยกจากองค์ประกอบที่ เป็ นส่ วนของผู ้
ถือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
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กลุ่มบริ ษทั กําหนดมูลค่ าตามบัญชี เมื่ อเริ่ มแรกขององค์ประกอบที่ เป็ นหนี้ สินโดยวัดมู ลค่ าจากมู ลค่ า
ยุติธรรมของหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่มีองค์ประกอบที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมอยู่ และกลุ่มบริ ษทั วัด
มูลค่าภายหลังการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกสําหรับองค์ประกอบที่เป็ นหนี้ สินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตาม
วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
กลุ่ ม บริ ษ ทั กําหนดมู ลค่ าตามบัญ ชี เมื่ อเริ่ มแรกขององค์ป ระกอบที่ เป็ นส่ วนของผู ถ้ ื อหุ ้ น ด้วยส่ วนที่
คงเหลือหลังจากการหักมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินทั้งหมดด้วยจํานวนที่ระบุว่าเป็ นองค์ประกอบที่เป็ น
หนี้ สินสุ ทธิ จากภาษี เงิ นได้ที่เกี่ ยวข้อง และกลุ่มบริ ษทั จะไม่ทาํ การวัดมูลค่ าใหม่ภายหลังวันที่ รับรู ้ เมื่ อเริ่ มแรก
สําหรับองค์ประกอบที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รายจ่ า ยที่ เกิ ด ขึ้ นอย่ า งไม่ ส มํ่า เสมอในระหว่ า งงวดปี บัญ ชี จ ะรั บ รู ้ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อค่ า ใช้ จ่ า ยรอ
การตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับการรับรู ้รายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
5. รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั คือ กลุ่มคุณสลิบ สู งสว่าง ถือหุน้ ร้อยละ 4.95 คุณกิตติ ชีวะเกตุ ถือหุน้ ร้อยละ
5.03 คุณ สุ รเชษฐ์ ชัย ปั ท มานนท์ ถือ หุ ้นร้อยละ 5.44 และคุณ สมประสงค์ ปั ญ จะลักษณ์ ถือหุ ้น ร้อยละ 10.76
และบริ ษ ทั เอสยูที จี โฮลดิ ้ง จํา กัด ถือ หุ ้น ร้อ ยละ 24.84 (ผู ถ้ ือ หุ ้น หลัก ของบริ ษ ทั เอสยูที จี โฮลดิ้ง จํา กัด คื อ
ครอบครัว ณ สงขลา และครอบครัว พลอินทร์ ) (31 ธันวาคม 2560 : กลุ่มคุณสลิบ สู งสว่าง ถือหุ น้ ร้อยละ 8.49
และกลุ่มคุณกิตติ ชี วะเกตุ ถือหุ น้ ร้อยละ 10.12) ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั รายการค้าที่ เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ ้น
หลักหรื อกรรมการถือเป็ นรายการระหว่างกันกับบริ ษทั
รายการค้ากับกิ จการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
5.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

งบการเงินรวม

ณ วันที่

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั เอสยูที โกลบอล จํากัด
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค ยูทิลิต้ ี จํากัด
บริ ษทั นวเจษฎา คอนสตรัคชัน่ แอนด์ ซัพพลาย จํากัด
กรรมการ

21,598,355.15
40,757.00
21,639,112.15

-

24,040,789.28
127.50
24,040,916.78

-
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งบการเงินรวม

ณ วันที่

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กรรมการ
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิม่ ขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ให้กยู้ มื ในระหว่างงวด
รับชําระในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
กรรมการ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
กิจการร่ วมค้า ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ์
เจ้าหนี้ซ้ือทรัพย์สิน
กิจการร่ วมค้า ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ์
รวมเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกรรมการ
ยอดคงเหลือต้นงวด
กูย้ มื ในระหว่างงวด
จ่ายชําระในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการร่ วมค้า ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ์
ยอดคงเหลือต้นงวด
กูย้ มื ในระหว่างงวด
จ่ายชําระในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
รวม

21,300,000.00
(21,300,000.00)
-

346,120.88
-

-

449,980.78
-

-

-

332,458.78

449,980.78

245,834.88

730,474.22

346,120.88

449,980.78

578,293.66

159,537.00
1,339,992.00

10,000,000.00
10,000,000.00

19,510,000.00
(9,510,000.00)
10,000,000.00

10,000,000.00
10,000,000.00

19,510,000.00
(9,510,000.00)
10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

23,600,000.00
(3,458,962.39)
20,141,037.61
30,141,037.61

16,000,000.00
13,000,000.00
(5,400,000.00)
23,600,000.00
33,600,000.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกรรมการเป็ นการกูย้ ืมเงินในรู ป
ตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นการกูย้ ืม
เงินในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี
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5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

รายได้อื่น
กิจการร่ วมค้า ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ์
กิจการร่ วมค้า-สหไฮโดร
ดอกเบี้ยรับ
กรรมการ
ดอกเบี้ยจ่าย
กิจการร่ วมค้า ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ์
กรรมการ

รายได้อื่น
กิจการร่ วมค้า ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ์
กิจการร่ วมค้า-สหไฮโดร
ดอกเบี้ยรับ
กรรมการ
ดอกเบี้ยจ่าย
กิจการร่ วมค้า ไฮโดรเท็ค – ชัยสฤษดิ์
กรรมการ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2561
2560
2561
2560
149,648.22
157,103.83
157,103.83

197,204.57
197,204.57

456,450.38
927,348.00
1,383,798.38
373,001.45
157,103.83
530,105.28

502,037.67
197,204.57
699,242.24

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2561
2560
2561
2560
149,648.22
466,188.52
466,188.52

423,806.35
423,806.35

456,450.38
927,348.00
1,383,798.38
1,165,837.15
466,188.52
1,632,025.67

3,248,293.00
3,248,293.00
1,415,736.30
423,806.35
1,839,542.65
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5.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2561
2560
3,066,806.00
3,415,826.00
71,290.21
154,996.00
3,138,096.21
3,570,822.00

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2561
2560
8,300,586.00
10,214,978.00
270,370.97
464,988.00
8,570,956.97
10,679,966.00

5.4 นโยบายการกําหนดราคา
รายการธุรกิจ
รายได้อื่น
ซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
ค่ารับเหมาก่อสร้าง
ค่าออกแบบ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงิน+0.25%
อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MLR สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง+1.00%
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5.5 ลักษณะความสัมพันธ์
ชื่อบริ ษทั /ชื่อบุคคล
กิจการร่ วมค้าไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค ยูทิลิต้ ี จํากัด
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค สุพรี ม มัณฑะเลย์ จํากัด
กิจการร่ วมค้า-สหไฮโดร
บริ ษทั เอสยูที โกลบอล จํากัด
บริ ษทั เอสยูที ไฮโดร จํากัด
บริ ษทั นวเจษฎา คอนสตรัคชัน่ แอนด์ ซัพพลาย จํากัด
บริ ษทั ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จํากัด
บริ ษทั ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอส.พี.ซี ดีไซน์ จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

ถือหุน้ โดยบริ ษทั
ถือหุน้ โดยบริ ษทั
ถือหุน้ โดยบริ ษทั
ถือหุน้ โดยบริ ษทั
ถือหุน้ โดยบริ ษทั
ถือหุน้ โดยบริ ษทั
ถือหุน้ โดยญาติกรรมการ
ถือหุน้ โดยบริ ษทั และมีผบู ้ ริ หารร่ วมกัน (ถึงมิถุนายน 2559)
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ถือหุน้ โดยญาติกรรมการ

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า-กิจการอื่นสามารถแยกอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2561
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกิน 1 – 3 เดือน
เกิน 3 – 6 เดือน
เกิน 6 – 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
เงินมัดจําค่าสิ นค้า
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผรู ้ ับเหมาช่วง
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

9,717,876.00
14,257,922.35
2,861,403.63
74,914,319.50
7,401,168.00
109,152,689.48
(7,401,168.00)
101,751,521.48
37,016,160.52
15,461,452.51
22,335,157.11
74,812,770.14
(9,998,700.38)
64,814,069.76
166,565,591.24

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561
2,879,875.79
294,250.00
100,000.00
7,401,168.00
10,675,293.79
(7,401,168.00)
3,274,125.79
5,111,556.75
14,901,589.47
14,954,228.53
34,967,374.75
(9,963,940.38)
25,003,434.37
28,277,560.16

9,717,876.00
12,275,190.00
7,401,168.00
29,394,234.00
(7,401,168.00)
21,993,066.00
10,772,182.18
15,452,452.51
16,439,358.39
42,663,993.08
(9,998,700.38)
32,665,292.70
54,658,358.70

31 ธันวาคม 2560
2,879,875.79
294,250.00
100,000.00
7,401,168.00
10,675,293.79
(7,401,168.00)
3,274,125.79
3,142,316.62
14,901,589.47
14,243,909.17
32,287,815.26
(9,963,940.38)
22,323,874.88
25,598,000.67
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ-ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่นในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือต้นงวด
(7,401,168.00)
ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด
ได้รับชําระคืนในระหว่างงวด
โอนกลับในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
(7,401,168.00)
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ -ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่ น-กิ จการอื่นในระหว่างงวดเก้าเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือต้นงวด
(9,963,940.38)
ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด
(34,760.00)
ได้รับชําระคืนในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
(9,998,700.38)
7. มูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ / รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2561
มูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ
มูลค่างานตามสัญญา
การรับรู ้รายได้ตามอัตราส่ วน
ของงานที่ทาํ เสร็ จ
หัก มูลค่างานก่อสร้างที่เรี ยกเก็บ
มูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

1,452,638,261.77

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

1,593,877,245.95

930,396,261.77

1,350,793,133.70

717,051,156.26 1,243,636,025.26
(555,328,465.39) (1,120,793,294.32)
161,722,690.87
122,842,730.94
(25,191,414.26)
(25,191,414.26)
136,531,276.61
97,651,316.68

673,813,528.77
(555,328,465.39)
118,485,063.38
(25,191,414.26)
93,293,649.12

1,000,551,913.11
(877,709,182.17)
122,842,730.94
(25,191,414.26)
97,651,316.68
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
มูลค่างานตามสัญญา
มูลค่างานก่อสร้างที่เรี ยกเก็บ
หัก การรับรู ้รายได้ตามอัตราส่ วน
ของงานที่ทาํ เสร็ จ
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า

30 กันยายน 2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

123,772,990.66
52,805,523.51

57,417,850.47
13,788,701.09

123,772,990.66
52,805,523.51

57,417,850.47
13,788,701.09

(49,029,088.53)
3,776,434.98

(13,609,470.58)
179,230.51

(49,029,088.53)
3,776,434.98

(13,609,470.58)
179,230.51

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการดังนี้
งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
30 กันยายน 2561

30 กันยายน 2561
ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นสะสมและกําไรที่รับรู ้
(หักขาดทุนที่รับรู ้) จนถึงปัจจุบนั
766,080,244.79 1,257,245,495.84
หัก มูลค่างานก่อสร้างที่เรี ยกเก็บ
(608,133,988.90) (1,134,581,995.41)
157,946,255.89
122,663,500.43
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(25,191,414.26)
(25,191,414.26)
สุ ทธิ
132,754,841.63
97,472,086.17
จํานวนเงินที่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์/หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
- มูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บ
136,531,276.61
- รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
(3,776,434.98)
132,754,841.63

97,651,316.68
(179,230.51)
97,472,086.17

31 ธันวาคม 2560

722,842,617.30
(608,133,988.90)
114,708,628.40
(25,191,414.26)
89,517,214.14

1,014,161,383.69
(891,497,883.26)
122,663,500.43
(25,191,414.26)
97,472,086.17

93,293,649.12
(3,776,434.98)
89,517,214.14

97,651,316.68
(179,230.51)
97,472,086.17

8. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกันของกลุ่ม
บริ ษทั ส่ วนหนึ่ งจํานวน 1.55 ล้านบาท และจํานวน 1.54 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นเงินฝากธนาคารที่กลุ่มบริ ษ ทั
นําไปวางคํ้าประกันงานก่อสร้างให้กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (EGAT) ที่ทาํ ในนามบริ ษทั อิดรี โก
เอสพีเอ จํากัด และบริ ษทั อิดรี โก เอเซี ย คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ตั้งแต่ปี 2534 ซึ่ งเงินฝากธนาคารดังกล่าวกลุ่มบริ ษทั
ยังไม่ได้รับคืนเนื่ องจากทางการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (EGAT) ได้ดาํ เนิ นการฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย
จากบริ ษทั อิดรี โก เอสพีเอ จํากัด ซึ่ งขณะนี้ คดีสิ้นสุ ดแล้ว บริ ษทั อยู่ระหว่างดําเนิ นการปลดภาระคํ้าประกันจาก
ธนาคาร
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่ มบริ ษทั ได้นําเงิ นฝากธนาคารส่ วนที่ เหลื อ
จํานวน 52.52 ล้านบาทและจํานวน 52.20 ล้านบาท ตามลําดับ ไปรวมเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันการออกหนังสื อ
คํ้าประกันธนาคารสําหรับโครงการงานก่อสร้างและคํ้าประกันวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร (หมายเหตุ 27.3)
9. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนประกอบของกลุ่มบริ ษ ทั ในงบการเงิ นรวมและมูลค่ า ตามบัญชี ของเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อ ยใน
งบการเงินเฉพาะกิจการสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ชื่ อบริ ษทั

ทุนชําระแล้ว (พันบาท)

วิธีราคาทุน

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

30 กันยายน

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
-

1,000
1,000
2,000

-

-

บริษทั ย่อยที่ไม่ มีส่วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
กิจการร่ วมค้าไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์
1,000
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค ยูทิลิต้ ี จํากัด
1,000
กิจการร่ วมค้า-สหไฮโดร
1,000
รวม
บริษทั ย่อยที่มีส่วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสํ าคัญ
บริ ษทั เอสยูที โกลบอล จํากัด
20,000
บริษทั ย่อยที่มีส่วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุมที่ไม่ มีสาระสํ าคัญ
บริ ษทั เอสยูที ไฮโดร จํากัด *
1,000
ชื่ อบริ ษทั

สัดส่ วนเงินลงทุน (%)

(หน่วย : พันบาท)
เงินปั นผล

1,000
1,000
-

1,000
1,000
1,000
3,000

-

66.00

-

541,900

-

-

-

-

40.00

-

400

-

-

-

ทุนชําระแล้ว (USD)

สัดส่ วนเงินลงทุน (%)

วิธีราคาทุน

(หน่วย : พันบาท)
เงินปั นผล

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

30 กันยายน

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

15,644

-

-

บริษทั ย่อยที่มีส่วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุมที่ไม่ มีสาระสํ าคัญ
บริ ษทั ไฮโดรเท็ค สุ พรี ม มัณฑะเลย์ จํากัด
281,250
281,250

80.00

80.00

16,037

ในเดื อนกรกฏาคม 2561 บริ ษทั ได้ซ้ื อและรับโอนกิ จการทั้งหมดของบริ ษทั เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่ ง
ได้แก่ หุ น้ ทั้งหมดในบริ ษทั เอสยูที โกลบอล จํากัด ที่บริ ษทั เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จํากัด ถืออยู่ ณ วันโอนกิจการจํานวน
132,000 หุ ้น มูลค่ าที่ ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรื อคิ ดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 66.00 ของจํานวนหุ ้นที่ ออกและเรี ยก
ชําระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั เอสยูที โกลบอล จํากัด (ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 29)
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ลงทุนในหุ ้นสามัญของ บริ ษทั เอสยูที ไฮโดร จํากัด จํานวน 4,000 หุ ้น ในราคามูลค่า
หุ ้นละ 100.00 บาท รวมทั้งสิ้ น 0.40 ล้านบาท คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 40.00 ของทุ นจดทะเบี ยนทั้งหมดของบริ ษทั
ดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสของบริ ษทั ในการรับงานรับเหมาก่อสร้างมากขึ้น
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ในเดือนเมษายน 2561 ได้มีการจัดทําหนังสื อสัญญากิจการร่ วมค้าสหไฮโดร ขึ้นมาโดยมีความประสงค์ที่
จะดําเนิ นกิ จการร่ วมค้าเพื่ อเข้าประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่ อสร้ างปรั บปรุ งขยายการประปาส่ วนภู มิภาค
โครงการหนึ่ง โดยกําหนดทุนดําเนินงานเป็ นเงิน 1.00 ล้านบาทและมีสดั ส่ วนการถือหุน้ ดังนี้
ไฮโดรเท็ค ถือสัดส่ วน 51.00%
สหการวิศวกร ถือสัดส่ วน 49.00%
ต่ อ มาในเดื อ นกรกฎาคม 2561 ได้มี ก ารทํา บัน ทึ ก เพิ่ ม เติ ม หนังสื อ สั ญ ญาร่ วมค้า ซึ่ งทั้งสองฝ่ ายได้
ตกลงให้ทางไฮโดรเท็คเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนิ นการกิจการดังกล่าวแต่เพียงผูเ้ ดียว โดย สหการวิศวกร ไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบใด ๆ หากไฮโดรเท็ค ก่อให้เกิดหนี้สินหรื อความเสี ยหายใด ๆ ต่อกิจการร่ วมค้าสหไฮโดร
จากบันทึกเพิ่มเติมดังกล่าวส่ งผลให้บริ ษทั ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ ่ วมค้าของกิจการร่ วมค้าสห
ไฮโดร เพียงผูเ้ ดียว โดยมีสดั ส่ วนร้อยละ 100.00%
10. ที่ดินและอุปกรณ์
รายการเคลื่อนไหวของที่ดินและอุปกรณ์ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีดงั นี้
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
ซื้อเพิ่มในระหว่างงวด
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
จําหน่ายในระหว่างงวด
ตัดจําหน่ายในระหว่างงวด
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่เข้างบกําไรขาดทุน
ราคาตามบัญชีปลายงวด

งบการเงินรวม
152,912,056.84
4,145,856.39
54,659,463.35
(31,261.33)
(4,388,946.83)
207,297,168.42

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
152,912,417.88
75,570.45
(31,261.33)
(1,643,872.73)
151,312,854.27

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริ ษทั มีอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่
ราคาทุ นก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมี จาํ นวน 17.57 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560 : จํานวน
15.24 ล้านบาท)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีที่ดินติดภาระคํ้าประกันเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ 27.3

23
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
11. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มีดงั นี้

รายการเคลื่ อ นไหวของสิ น ทรั พ ย์ไม่ มีต ัว ตนในระหว่างงวดเก้าเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2561

งบการเงินรวม
5,171,160.20
1,053,112.96
(344,645.37)
(37,424.29)
5,842,203.50

ยอดคงเหลือต้นงวด
ซื้ อเพิ่มในระหว่างงวด
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือปลายงวด

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
619,007.63
(284,988.01)
334,019.62

12. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

30 กันยายน 2561
19,629,201.13

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
19,840,536.25 19,629,201.13
19,840,536.25

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารจํานวน 20.00 ล้านบาท (31 ธันวาคม
2560 : จํา นวน 20.00 ล้านบาท) อัต ราดอกเบี้ ย ร้อยละ MOR ต่อ ปี (31 ธัน วาคม 2560 : อัต ราดอกเบี้ ย ร้อ ยละ
MOR ต่อปี )
วงเงิ นเบิกเกิ นบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าวคํ้าประกันโดยเงินฝากธนาคารตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.3 และที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
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13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
เงินรับล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม

30 กันยายน 2561
101,224,414.93
17,975,493.92
31,099,782.69
10,937,500.00
30,176,052.83
191,413,244.37

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
85,291,659.97
65,231,088.57 81,309,894.53
13,009,223.56
12,105,258.56 12,377,679.09
24,381,867.14
26,414,319.37 22,557,127.25
10,937,500.00
10,937,500.00 10,937,500.00
21,194,794.99
30,176,052.83 21,194,794.99
154,815,045.66 144,864,219.33 148,376,995.86

14. ประมาณการรับประกันคุณภาพ
รายการเคลื่ อนไหวของประมาณการรั บประกันคุณ ภาพสําหรับ งวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประมาณการรับประกันคุณภาพต้นงวด
11,009,545.90
9,079,416.80
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
1,000,000.00
1,000,000.00
ส่ วนที่ใช้ในระหว่างงวด
(1,064,474.75)
(498,670.98)
โอนกลับส่ วนที่หมดอายุระหว่างงวด
(2,050,418.57)
(2,050,418.57)
ประมาณการรับประกันคุณภาพปลายงวด
8,894,652.58
7,530,327.25
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย-ประมาณการรับประกันคุณภาพมีดงั นี้
งบการเงินรวม

ไม่เกิน 1 ปี
2 ปี – 5 ปี
รวม

30 กันยายน 2561
7,960,348.57
934,304.01
8,894,652.58

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
5,618,180.55
6,596,023.24
5,618,180.55
5,391,365.35
934,304.01
3,461,236.25
11,009,545.90
7,530,327.25
9,079,416.80
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15. หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ประกอบด้วย

หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
หัก องค์ประกอบที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
องค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
265,000,000.00
(26,339,122.17)
238,660,877.83

การเปลี่ยนแปลงของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ-องค์ประกอบที่เป็ นหนี้สินที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรก
238,660,877.83
ดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
3,077,298.55
ดอกเบี้ยจ่ายให้แก่ผถู ้ ือตราสาร
(1,479,945.36)
องค์ประกอบที่เป็ นหนี้สิน
240,258,231.02
รายละเอียดของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ประเภทของหุ้นกู้

ชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ มีสิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และครบกําหนด
ไถ่ถอนในปี พศ. 2564
วงเงิน
265,000,000.00 บาท
ราคาเสนอขาย
1,000.00 บาท ต่อหนึ่งหน่วยหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
จํานวนหน่วยหุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
265,000 หน่วย
อายุ
3 ปี นับแต่วนั ออกหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ยและการชําระดอกเบี้ย ร้อยละ 2.80 ต่อปี โดยชําระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน
อัตราส่วนการแปลงสภาพ
1 หน่วยหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ ต่อ 699.30071 หุ ้นสามัญของบริ ษทั (โดยเศษของหุ ้นตั้งแต่หลักหน่วยให้ปัดขึ้น)
ราคาแปลงสภาพ
1.43 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ผูถ้ ื อหุ ้ นกู้แปลงสภาพมี สิ ท ธิ ในการแปลงสภาพหุ ้ น กู้แ ปลงสภาพเป็ นหุ ้ น สามัญ ของบริ ษทั ได้เมื่ อพ้น 2 ปี
หลังจากวันออกหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพจนถึงวันทําการที่ 15 ก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
การไถ่ถอนหุ้นกูแ้ ปลงสภาพก่อนวัน ภายหลังจากวันที่การออกหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพครบ 2 ปี บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะไถ่ถอนหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพที่ยงั มิได้มีการ
ครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ แปลงสภาพในขณะนั้นก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนตามที่บริ ษทั
เห็ น สมควรในราคาเท่ ากับ จํานวนเงิน ต้น ของหุ ้น กู้แปลงสภาพดังกล่ าวบวกด้วยดอกเบี้ ยสะสมซึ่ งคํานวณ
จนถึงวันที่มีการไถ่ถอนหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพดังกล่าว
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จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสําหรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพมีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
30 กันยายน 2561
31 ธันวาคม 2560
240,258,231.02
240,258,231.02
-

ไม่เกิน 1 ปี
2 ปี – 3 ปี
รวม
16. หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
มีดงั นี้

การเปลี่ ยนแปลงของหนี้ สิ นตามสัญ ญาเช่ าการเงิ นสําหรั บงวดเก้าเดื อนสิ้ น สุ ด วันที่ 30 กันยายน 2561
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2,457,298.68
3,002,500.00
(533,810.35)
4,925,988.33

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินต้นงวด
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
ทําสัญญาเพิ่มระหว่างงวด
จ่ายชําระระหว่างงวด
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินปลายงวด
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าการเงินมีดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

30 กันยายน 2561
31 ธันวาคม 2560
หนี้ สินตามสัญญา ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินตามสัญญา ดอกเบี้ยจ่าย
เช่าทางการเงิน
รอตัดบัญชี
สุ ทธิ
เช่าทางการเงิน
รอตัดบัญชี
1,570,354.00
(319,088.04) 1,251,265.96
4,127,113.00
(452,390.63) 3,674,722.37
5,697,467.00
(771,478.67) 4,925,988.33
-

(หน่วย : บาท)

สุ ทธิ
-

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2561 บริ ษ ทั ย่อ ยได้ทาํ สัญ ญาเช่ า ทางการเงิ น กับ บริ ษ ทั ลิ ส ซิ่ ง สองแห่ ง จํา นวน
4 สัญ ญาเพื่ อจัดหายานพาหนะและเครื่ องใช้สํานักงานสําหรับใช้ดาํ เนิ นงานในกิ จการ สัญญาเช่ ากําหนดจ่ายค่าเช่ า
เป็ นงวดรายเดื อน ๆ ละ 7,400.00 บาทถึ งเดื อนละ 50,733.64 บาท โดยมี ระยะเวลาการเช่ า 4-5 ปี สั ญญาดังกล่ าวคํ้า
ประกันโดยกรรมการของบริ ษทั ย่อย กรรมสิ ทธิ์ ในยานพาหนะและเครื่ องใช้สํานักงานดังกล่าวจะโอนเป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของบริ ษทั ย่อยเมื่อบริ ษทั ย่อยได้ชาํ ระเงินงวดสุ ดท้ายตามสัญญาเช่า
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17. เงินกูย้ ืมระยะยาว-กิจการอื่น
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ ืมระยะยาว-กิจการอื่นสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
125,643,886.50
900.00
125,644,786.50

เงินกูย้ ืมระยะยาวต้นงวด
เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
จ่ายชําระระหว่างงวด
เงินกูย้ ืมระยะยาวปลายงวด
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเงินกูย้ ืมระยะยาวมีดงั นี้

ไม่เกิน 1 ปี
2 ปี – 5 ปี
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
30 กันยายน 2561
31 ธันวาคม 2560
125,644,786.50
125,643,886.50
125,644,786.50
125,643,886.50

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงิ นกูย้ ืมระยะยาว-กิ จการอื่นทั้งจํานวนเป็ นเงิ น
กูย้ ืมจาก Yunnan Water (Hong Kong) Company Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ที่ จดั ตั้งในประเทศฮ่องกง เพื่อใช้สําหรับ
การก่อสร้างโครงการผลิตนํ้าประปาที่จงั หวัดเชียงใหม่โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี กําหนดชําระคืนเงินต้น
ทุกปี เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันเริ่ มมีรายได้จากการขายนํ้าประปา นอกจากนี้ สัญญากูย้ ืมดังกล่าวยังให้สิทธิ แก่
Yunnan Water (Hong Kong) Company Limited ในการเลือกที่จะเปลี่ยนเงินกูย้ ืมไปเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ไฮโดร
เท็ค ยูทิลิต้ ี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ที่ จะรับบริ การจัดการนํ้าเมื่ อโครงการดังกล่าวก่ อสร้ างเสร็ จสิ้ น โดยทาง Yunnan
Water (Hong Kong) Company Limited จะมี สัดส่ วนในบริ ษ ทั ไฮโดรเท็ค ยูทิ ลิ ต้ี จํา กัด ที่ ร้อยละ 49 ของทุ นจด
ทะเบียนบริ ษทั ได้ดว้ ย โดยคู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายจะควบคุมบริ ษทั ย่อยร่ วมกัน
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18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสําหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ตน้ งวด
7,537,454.95
7,537,454.95
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
539,938.00
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
738,365.92
643,529.67
ต้นทุนดอกเบี้ย
111,066.22
105,179.97
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
3,458,513.03
3,458,513.03
ผลประโยชน์ที่จ่าย
(2,794,800.00)
(2,794,800.00)
ภาระผูกพันผลประโยชน์ปลายงวด
9,590,538.12
8,949,877.62
19. สิ นทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ ย นแปลงของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี สํา หรั บ งวดเก้า เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 กันยายน 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

นวัตกรรมการกําจัดขยะ
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการรับประกันคุณภาพ
รวม

1 มกราคม
2561
-

งบแสดงฐานะการเงินรวม
รับรู ้ในกําไร
รับรู ้ในส่ วนของ
30 กันยายน
หรื อขาดทุน
ผูถ้ ือหุน้
รวมธุรกิจ
2561
4,733,022.10
(111,193,601.31) (106,460,579.21)
319,470.64
(5,267,824.43)
(4,948,353.79)
(225,295.03)
(330.54)
(225,625.57)
20,144.50
107,987.60
128,132.10
140,400.00
140,400.00
4,847,342.21
(5,267,824.43) (110,945,544.25) (111,366,026.47)
(หน่วย : บาท)
1 มกราคม
2561

หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
รวม

-

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
รับรู ้ในกําไร
รับรู ้ในส่ วนของ
หรื อขาดทุน
ผูถ้ ือหุน้
319,470.64
(5,267,824.43)
319,470.64
(5,267,824.43)

30 กันยายน
2561
(4,948,353.79)
(4,948,353.79)
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กลุ่มบริ ษทั แสดงรายการสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี โดยหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี ใน
งบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะกรณี ที่สินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วยภาษีเดียวกันและถูกจัดเก็บภาษี
โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน ดังนี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

จํานวนเงินที่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์/
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวม

30 กันยายน 2561

42,906.53
(111,408,933.00)
(111,366,026.47)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
30 กันยายน 2561

-

31 ธันวาคม 2560

(4,948,353.79)
(4,948,353.79)

-

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
- หมดอายุในอีก 1 ปี
- หมดอายุในอีก 2-5 ปี
91,070,548.17
74,168,521.25
88,706,046.04
74,139,429.82
ผลแตกต่างชัว่ คราว
17,648,799.92
15,658,227.06
17,797,007.56
15,658,227.06
รวม
108,719,348.09
89,826,748.31 106,503,053.60
89,797,656.88
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่ กลุ่มบริ ษทั
ไม่ได้รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- บริ ษทั ย่อย

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
1,043,190.33

2,645,557.98
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20. ทุนเรื อนหุน้
จํานวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )
ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว (มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มทุน
เพิ่มทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

389,968,760
200,000,000
589,968,760
380,314,690
970,283,450
จํานวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )

หุน้ สามัญ
(หน่วย : บาท)

389,968,760
96,515,312
486,484,072
103,484,688
195,000,000
784,968,760

389,968,760.00
96,515,312.00
486,484,072.00
103,484,688.00
195,000,000.00
784,968,760.00

จํานวนเงิน
(หน่วย : บาท)
389,968,760.00
200,000,000.00
589,968,760.00
380,314,690.00
970,283,450.00
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
รวม
(หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท)
59,476,373.77
59,476,373.77
81,900,000.00
141,376,373.77

449,445,133.77
96,515,312.00
545,960,445.77
103,484,688.00
276,900,000.00
926,345,133.77

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
- อนุ มตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบี ยนจํานวน 200,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิ มจํานวน 389,968,760.00
บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนจํานวน 589,968,760.00 บาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นจํานวน 200,000,000 หุ ้น มูลค่ าที่
ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
- อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ดังนี้
1) จัดสรรหุ ้นเพิ่ มทุ นจํานวน 100,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่ อเสนอขาย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วน (Rights Offering)
2) จัดสรรหุ ้นที่ เหลื อจากการจัดสรรให้ผูถ้ ื อหุ ้นตามสัดส่ วน (Rights Offering) และจากการ
จองซื้ อหุ น้ เกินกว่าสิ ทธิ ให้แก่นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ซึ่ งเป็ นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวง
จากัด (Private Placement) ในราคาหุน้ ละ 1.00 บาท
3) จัดสรรและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ มทุนจํานวน 100,000,000 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 1.00 บาท
ให้แก่นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์ จํานวน 81,000,000 หุ น้ และนายสุ รเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ จํานวน 19,000,000
หุน้ ซึ่ งเป็ นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
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บริ ษัท ได้ด ํา เนิ น การเปลี่ ย นแปลงทุ น จดทะเบี ย นจากจํา นวน 389,968,760.00 บาท เป็ นจํา นวน
589,968,760.00 บาทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ได้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มจํานวน 96,515,312 หุ ้น
หุ ้นสามัญดังกล่าวมี มูลค่ าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทโดยเสนอขายในราคาหุ ้นละ 1.00 บาท รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น
96,515,312.00 บาท
บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชําระแล้วจากจํานวน 389,968,760.00 บาท เป็ นจํานวน
486,484,072.00 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 22 - 29 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ได้จดั สรรหุ ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้ผูถ้ ือหุ น้ ตามสัดส่ วน (Rights
Offering) และจากการจองซื้ อหุ ้นเกิ นกว่าสิ ทธิ ให้แก่ นายสมประสงค์ ปั ญ จะลักษณ์ ซึ่ งเป็ นการเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จํานวน 3,484,688 หุ ้น หุ น้ สามัญดังกล่าวมีมูลค่าที่ ตราไว้
หุน้ ละ 1.00 บาท โดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 1.00 บาทรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 3,484,688.00 บาท
เมื่ อวันที่ 22 - 29 ธันวาคม 2560 บริ ษ ทั ได้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นให้แก่ นายสมประสงค์ ปั ญจะลักษณ์
จํานวน 81,000,000 หุ ้น และนายสุ รเชษฐ์ ชัยปั ทมานนท์ จํานวน 19,000,000 หุ ้น หุ ้นสามัญดังกล่าวมีมูลค่าที่ ตรา
ไว้หุน้ ละ 1.00 บาท โดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 1.00 บาทรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 100,000,000.00 บาท
บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชําระแล้วจากจํานวน 486,484,072.00 บาท เป็ นจํานวน
589,968,760.00 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ได้บนั ทึกเงินรับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นจํานวน 103,484,688.00
บาทไว้ในบัญชีเงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ โดยแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากอยูภ่ ายใต้หวั ข้อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั บันทึ กค่ าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการจําหน่ ายหุ ้นสามัญสุ ทธิ จากภาษีเงิ นได้จาํ นวน 7.22 ล้านบาท ไว้ใน
บัญชีส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
- อนุ มตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จํานวน 380,314,690.00 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิมจํานวน
589,968,760.00 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจํา นวน 970,283,450.00 บาท โดยออกหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จํา นวน
380,314,690 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
- อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่บุคคลในวงจํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 195,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ในราคาหุ ้น
ละ 1.00 บาท คิดเป็ นมูลค่า 195,000,000.00 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจํากัด ซึ่ ง
เป็ นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติกาํ หนดราคาเสนอขายชัดเจน และ
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(2) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 185,314,690 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ แปลงสภาพของหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพที่มีมูลค่าการเสนอขายจํานวน 265,000,000.00 บาท ที่ราคา 1,000.00
บาทต่อหน่วย ที่ เสนอขายในคราวเดี ยวให้แก่บุคคลในวงจํากัด ซึ่ งเป็ นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั มีมติกาํ หนดราคาแปลงสภาพชัดเจนเท่ากับ 1.43 บาท (ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 29)
บริ ษัท ได้ด ํา เนิ น การเปลี่ ย นแปลงทุ น จดทะเบี ย นจากจํา นวน 589,968,760.00 บาท เป็ นจํา นวน
970,283,450.00 บาทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ได้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริ ษทั เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จํากัด จํานวน
195,000,000 หุ ้น หุ ้นสามัญดังกล่าวมีมูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ น้ ละ 1.00 บาทรวม
เป็ นเงินทั้งสิ้ น 195,000,000.00 บาท *
* เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ใ นการรายการงานทางการเงิ น บริ ษ ัท ใช้ราคาปิ ด ณ วัน ที่ ซ้ื อธุ รกิ จในการวัด มู ล ค่ าสิ่ งตอบแทนในการรวมธุ รกิ จตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องกับการรวมธุ รกิ จ ซึ่ งทําให้เกิ ดส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้นสามัญจํานวน 81.90 ล้านบาท
สําหรับการจัดสรรหุ ้นสามัญในคราวนี้ (ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 29)

บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชําระแล้วจากจํานวน 589,968,760.00 บาท เป็ นจํานวน
784,968,760.00 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
21. สิ ทธิ ในการแปลงสภาพหุ น้ กู้
ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงของสิ ทธิ ในการแปลงสภาพหุ ้นกูส้ ําหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 มี

ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
ยอดคงเหลือปลายงวด

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
26,339,122.17
(5,267,824.43)
21,071,297.74
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22. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ดังนี้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุ นสําหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่รับรู ้เมื่อ
เริ่ มแรกและที่กลับรายการ
รวม(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2561
2560
2561
2560
751,889.18
18,261.52
(4,847,342.21)
(4,095,453.03)

71,083.52
89,345.04

(319,470.64)
(319,470.64)

-

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ขาดทุนทางบัญชี สาํ หรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2561 และ 2560 มีดงั นี้

ขาดทุนทางบัญชี
อัตราภาษีที่ใช้
ภาษีเงินได้คาํ นวณตามอัตราภาษีที่ใช้
ผลกระทบจากรายการที่ไม่ได้รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราวงวดก่อนที่ไม่ได้รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่วนของเงินได้ที่ไม่ตอ้ งนํามาคํานวณกําไรทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักในการคํานวณกําไรทางภาษี
ส่วนของค่าใช้จ่ายที่สามารถหักได้เพิม่ ในการคํานวณกําไรทางภาษี
ผลขาดทุนจากการดําเนินงานสําหรับงวด-บริ ษทั ย่อย
ผลขาดทุนจากการดําเนินงานสําหรับงวด
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2561
2560
2561
2560
(117,389,597.17) (35,743,171.42) (87,012,671.26) (36,826,343.67)
20%
(23,477,919.43)
3,437,207.36
(1,416,634.50)
(190,544.95)
662,331.57
(11,920.00)
2,335,410.70
14,566,616.22
(4,095,453.03)

20%
(7,148,634.28)
773,972.89
(382,440.33)
(154,743.32)
174,202.79
(5,724.11)
7,009.29
6,825,702.11
89,345.04

20%
(17,402,534.25)
3,437,207.36
(1,298,426.86)
389,586.89
(11,920.00)
14,566,616.22
(319,470.64)

20%
(7,365,268.73)
773,972.89
(382,440.33)
153,758.17
(5,724.11)
6,825,702.11
-
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มีดงั นี้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สําหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2561
2560
2561
2560

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ- องค์ประกอบที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

5,267,824.43
5,267,824.43

-

5,267,824.43
5,267,824.43

-

23. ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารขาดทุนสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญด้วยจํานวนหุ น้
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายในระหว่างงวด
บริ ษทั ไม่ได้แสดงกําไรต่ อหุ ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดื อนและงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2561 จากการออกหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ (ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15) เนื่ องจากการคํานวณกําไรต่อหุ ้นปรับลดโดย
สมมติวา่ มีการแปลงสภาพหุน้ กูท้ ้ งั หมดเป็ นหุน้ สามัญนั้น แสดงผลลัพธ์เป็ นกําไรต่อหุน้ ที่ไม่ปรับลดลง
24. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
24.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2561
2560
2561
2560
48,516.58
123,154.92
3,408.00
123,154.92
101,736,931.80
3,067,245.57
58,039,438.91
1,020,354.02
101,785,448.38
3,190,400.49
58,042,846.91
1,143,508.94

24.2 รายการที่ไม่กระทบเงินสด มีดงั นี้

ซื้อสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2561
2560
2561
2560
3,002,500.00
-
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24.3 หนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงของหนี้ สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 มี
(หน่วย : บาท)

19,840,536.25

(211,335.12)

งบแสดงฐานะการเงินรวม
รายการที่ไม่เป็ นเงินสด
การได้มาซึ่ งการ
สัญญาเช่า
สิ ทธิในการแปลง
ควบคุมบริ ษทั
การเงินใหม่
สภาพหุ ้นกู้
ย่อย
-

10,000,000.00
125,643,886.50
155,484,422.75

(533,810.35)
(745,145.47)

3,002,500.00
3,002,500.00

1 มกราคม
2561
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว-กิจการอื่น
รวม

รายการเงินสด

265,000,000.00
2,457,298.68
267,457,298.68

(26,339,122.17)
(26,339,122.17)

การ
เปลี่ยนแปลงอื่น
-

30 กันยายน
2561
19,629,201.13

1,597,353.19
900.00
1,598,253.19

10,000,000.00
240,258,231.02
4,925,988.33
125,644,786.50
400,458,206.98
(หน่วย : บาท)

1 มกราคม
2561
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
เงินกูย้ มื ระยะยาว-กิจการอื่น
รวม

รายการเงินสด

19,840,536.25

(211,335.12)

33,600,000.00
125,643,886.50
179,084,422.75

(3,458,962.39)
(3,670,297.51)

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที่ไม่เป็ นเงินสด
การได้มาซึ่ งการ
สัญญาเช่า
สิ ทธิในการแปลง
ควบคุมบริ ษทั
การเงินใหม่
สภาพหุ ้นกู้
ย่อย
-

265,000,000.00
265,000,000.00

(26,339,122.17)
(26,339,122.17)

การ
เปลี่ยนแปลงอื่น
1,597,353.19
900.00
1,598,253.19

30 กันยายน
2561
19,629,201.13
30,141,037.61
240,258,231.02
125,644,786.50
415,673,256.26
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24.4 กระแสเงินสดจ่ายสุ ทธิ จากการรวมธุรกิจ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้รวมธุรกิจของบริ ษทั เอสยูที โกลบอล
จํากัด (ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 29) กระแสเงินสดจ่ายสุ ทธิ จากการรวมธุรกิจ มีดงั นี้
ราคาจ่ายซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก จ่ายชําระด้วยหุน้ สามัญและหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
การรวมธุรกิจที่จ่ายชําระค่าตอบแทนด้วยเงินสด
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ย่อยที่ซ้ื อมา
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งการควบคุม - สุ ทธิ จากเงินสดที่ได้มา

(หน่วย : บาท)
541,900,000.00
(541,900,000.00)
(2,539,527.78)
(2,539,527.78)

25. ส่ วนงานดําเนินงาน
กลุม่ บริ ษทั ได้ระบุส่วนงานดําเนินงานโดยอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวได้รับ
การสอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานเป็ นประจําเพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน
และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั จําแนกส่ วนงานดําเนิ นงานโดยพิ จารณาจากประเภทการให้บริ การ โดยกลุ่มบริ ษทั มีส่วนงาน
ดําเนิ นงานรวม 3 ส่ วนงาน ประกอบด้วย ส่ วนงานรับเหมาก่อสร้าง ส่ วนงานบริ การบํารุ งรักษาและส่ วนงานลงทุน
โครงการผลิตนํ้าประปาและบําบัดนํ้าเสี ย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลกําไรหรื อขาดทุนของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรขั้นต้นของส่ วนงานโดยไม่ได้
รวมรายการรายได้อื่น ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายส่ วนกลางต่าง ๆ ต้นทุนทางการเงินและ
ส่ วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั ร่ วมในการวัดผลกําไรหรื อขาดทุนของส่ วนงาน

ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้

รับเหมาก่อสร้าง
รายได้จากลูกค้าภายนอก
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

2561
59,058,128.41
(28,562,478.49)

2560
63,819,872.27
239,356.28

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ลงทุนโครงการผลิตนํ้าประปา
บริ การบํารุ งรักษา
และบําบัดนํ้าเสี ย
2561
2560
2561
2560
3,330,902.97
6,197,196.26
436,637.65
(1,794,744.95)
-

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(หน่วย : บาท)

รวม
2561
62,389,031.38
(28,125,840.84)
1,136,934.49
(52,175,130.77)
(6,953,467.00)

2560
70,017,068.53
(1,555,388.67)
441,491.18
(11,023,625.24)
(3,312,938.45)

(86,117,504.12)

(15,450,461.18)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทบยอดรายการที่มีสาระสําคัญของแต่ละส่ วนงานกับจํานวนรวมของกลุ่มบริ ษทั

ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย

รับเหมาก่อสร้าง
2561
2560
66,436.33
72,176.20
-

บริ การบํารุ งรักษา
2561
2560
29,466.31
-

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ลงทุนโครงการผลิตนํ้าประปา
และบําบัดนํ้าเสี ย
ส่วนกลาง
2561
2560
2561
2560
12,225.64
3,200,377.45
524,837.92
23,805,791.63
112,774.81

(หน่วย : บาท)

2561
3,266,813.78
23,805,791.63

รวม

2560
638,706.07
112,774.81
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ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้

รับเหมาก่อสร้าง
รายได้จากลูกค้าภายนอก
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

2561
116,260,681.73
(20,307,657.51)

2560
211,450,944.66
4,164,574.88

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ลงทุนโครงการผลิตนํ้าประปา
บริ การบํารุ งรักษา
และบําบัดนํ้าเสี ย
2561
2560
2561
2560
3,740,902.97
22,159,656.32
639,532.65
6,421,431.14
-

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(หน่วย : บาท)

รวม
2561
120,001,584.70
(19,668,124.86)
5,158,849.84
(90,737,431.29)
(12,142,890.86)

2560
233,610,600.98
10,586,006.02
2,077,932.53
(38,038,049.58)
(10,369,060.39)

(117,389,597.17)

(35,743,171.42)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทบยอดรายการที่มีสาระสําคัญของแต่ละส่ วนงานกับจํานวนรวมของกลุ่มบริ ษทั

ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย

รับเหมาก่อสร้าง
2561
2560
168,633.54
276,497.57
-

บริ การบํารุ งรักษา
2561
2560
128,470.99
-

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ลงทุนโครงการผลิตนํ้าประปา
และบําบัดนํ้าเสี ย
ส่วนกลาง
2561
2560
2561
2560
31,066.99
4,220,313.29 1,551,855.46
24,009,755.85
346,238.94

(หน่วย : บาท)

2561
4,388,946.83
24,009,755.85

รวม

2560
1,987,891.01
346,238.94
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์สาํ หรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้

ประเทศไทย

รายได้จากลูกค้าภายนอก
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่ องมือทางการเงินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)

2561
120,001,584.70
942,678,867.00

2560
230,779,065.95
190,947,656.73

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ประเทศพม่า
2561
2560
2,831,535.03
16,390,685.01
14,887,920.63

(หน่วย : บาท)

2561
120,001,584.70
959,069,552.01

รวม

2560
233,610,600.98
205,835,577.36
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สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายสิ นค้าและให้บริ การให้กบั
ลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 2 ราย จํานวน 58.05 ล้านบาท จากส่ วนงานรับเหมาก่ อสร้าง (สําหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ด
วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 : จํา นวน 3 ราย จํา นวน 175.09 ล้า นบาท จากส่ ว นงานรั บ เหมาก่ อ สร้ างและบริ ก าร
บํารุ งรักษา)
26. เครื่ องมือทางการเงิน
ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2561 นโยบายบริ ห ารความเสี่ ยงทางการเงิ น ความเสี่ ย งจากอัต ราดอกเบี้ ยและ
มูลค่ายุติธรรมเป็ นลักษณะเดียวกันกับงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยกเว้น
26.1 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่เกิดขึ้ นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยในท้องตลาดในอนาคต
ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่ อการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยเนื่ องจากมีเงินฝากธนาคารพาณิ ชย์ เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด กลุ่มบริ ษทั จึงเชื่ อว่าจะไม่มีความ
เสี่ ยงที่เป็ นสาระสําคัญจากอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจําที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

จํานวนเงิน (หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ : ต่อปี )
งบการเงินรวม
ณ วันที่
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
101,443,052.37 170,309,608.10 0.125 – 1.200
0.370 – 1.200
54,072,512.97
19,629,201.13

53,738,901.77
19,840,536.25

0.90 – 1.00
7.12

0.90 – 1.00
7.12
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เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจําที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

จํานวนเงิน (หน่วย : บาท)
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ : ต่อปี )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
58,076,016.95 169,299,376.44 0.125 – 1.200
0.370 – 1.200
54,072,512.97
19,629,201.13

53,738,901.77
19,840,536.25

0.90 – 1.00
7.12

0.90 – 1.00
7.12

26.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจาก
มีรายการค้ากับลูกหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ การค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้บริ หารความเสี่ ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนโดยเข้าทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแล้วแต่กรณี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือที่ มีสาระสําคัญของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561
31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
80,000.00
80,000.00
-
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27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพัน ดังนี้
27.1 ภาระผูกพันตามสัญญารับเหมาก่ อสร้ างโครงการก่ อสร้างระบบรวบรวมและบําบัด นํ้าเสี ยรวมทั้งอาคาร
ประกอบต่าง ๆ และสัญญาบริ การ มีดงั นี้
งบการเงินรวม

มูลค่าตามสัญญาทั้งสิ้น
มูลค่ารายได้ที่รับรู ้แล้วทั้งสิ้น
คงเหลือมูลค่าที่ยงั ไม่ได้ดาํ เนินงาน

30 กันยายน 2561
150,000.00
150,000.00

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2561
781,575,387.56
319,710,171.57
461,865,215.99

(หน่วย : USD)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561
60,000.00
150,000.00
60,000.00
150,000.00

27.2 ภาระผูกพันตามสัญญารับเหมาก่อสร้างกับผูร้ ับเหมาหลายราย ดังนี้

มูลค่าตามสัญญาทั้งสิ้น
มูลค่าต้นทุนที่รับรู ้แล้วทั้งสิ้น
คงเหลือมูลค่าที่ยงั ไม่ได้ดาํ เนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
1,576,411,252.43 1,042,969,252.43 1,054,169,252.43 1,042,969,252.43
766,080,244.79 648,919,651.94
722,842,617.30 648,919,651.94
810,331,007.64 394,049,600.49
331,326,635.13 394,049,600.49

งบการเงินรวม

มูลค่าตามสัญญาทั้งสิ้น
มูลค่ารายได้ที่รับรู ้แล้วทั้งสิ้น
คงเหลือมูลค่าที่ยงั ไม่ได้ดาํ เนินงาน

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2560
60,000.00
60,000.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561
770,529,089.30 504,783,574.64
464,247,252.16 267,410,307.40
306,281,837.14 237,373,267.24

31 ธันวาคม 2560
649,830,763.83
343,548,926.69
306,281,837.14
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27.3 นอกจากหนี้ สินต่ าง ๆ ที่ ปรากฏในงบการเงิ นแล้วกลุ่มบริ ษทั ยังมี ภาระผูกพันและหนี้ สินที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น
ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

หนังสื อคํ้าประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินเลตเตอร์ ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท
วงเงินกูย้ มื ระยะสั้น

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
30 กันยายน 2561
31 ธันวาคม 2560
วงเงินทั้งสิ้ น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งสิ้ น
วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ
551.27
(120.82)
430.45
572.79
(168.44)
404.35
20.00
(19.63)
0.37
20.00
(19.80)
0.20
38.35
38.35
28.35
28.35
56.46
56.46
56.46
56.46

กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ที่ ดินตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 10 และเงิ นฝากธนาคารตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ นข้อ 8 เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันสิ นเชื่ อดังกล่าว รวมถึงโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องการรับเงิ น
ค่างวดงานโครงการให้กบั ธนาคารและบัญชี เงินฝากของบริ ษทั ที่ จาํ นํากับธนาคาร ซึ่ งเมื่อได้รับเงินจากการ
ขายนํ้าประปาแล้วธนาคารจะคงเงินไว้เท่ากับภาระหนี้ที่บริ ษทั ต้องชําระในเดือนนั้น
27.4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าและบริ การกับบริ ษทั หลายแห่ งโดยมีระยะเวลา 1-3 ปี
กลุ่มบริ ษทั มีขอ้ ผูกพันที่ตอ้ งจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การเดือนละ 2,000.00 - 132,936.00 บาท (31 ธันวาคม 2560
: เดือนละ 4,500.00 - 132,936.00 บาท)
27.5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริ ษ ทั มี รายจ่ ายฝ่ ายทุ นจํานวน 0.48 ล้านบาทที่ เกี่ ยวข้องกับการก่ อสร้าง
สิ นทรัพย์ในการผลิตนํ้าประปาและบําบัดนํ้าเสี ย (31 ธันวาคม 2560 : จํานวน 0.48 ล้านบาท)
27.6 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันต่อผูว้ ่าจ้างตามสัญญาก่อสร้างมูลค่างาน 858.00 ล้านบาท
ในนามของกิ จการร่ วมค้าที่ กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในสัดส่ วนร้ อยละ 51 ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้โอนสิ ทธิ และ
ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างให้แก่ผรู ้ ่ วมค้าอีกฝ่ ายหนึ่งไปทํางานก่อสร้างทั้งหมดแทนกลุ่มบริ ษทั
27.7 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาํ สัญญารับเหมาก่อสร้างกับบริ ษทั สองแห่ งโดยมีมูลค่าตามสัญญาเป็ นจํานวนเงิ น
34,605,526.00 จ๊าด และจํานวนเงิน 145,000.00 USD ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ย่อยยังมีภาระผูกพัน
คงเหลือตามสัญญาจํานวน 6,921,105.20 จ๊าด และจํานวน 50,715.00 USD ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2560 :
จํานวน 6,921,105.20 จ๊าด และจํานวน 50,715.00 USD ตามลําดับ)
27.8 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาํ สัญญาค่าที่ปรึ กษากับบริ ษทั สองแห่ ง มูลค่าตามสัญญา
เป็ นจํานวนเงิน 2.12 ล้านบาท บริ ษทั ยังมีภาระผูกพันคงเหลือจํานวน 1.39 ล้านบาท
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28. คดีฟ้องร้อง
28.1 ในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริ ษทั ได้ฟ้องร้องคู่สัญญารายหนึ่ งต่อศาลปกครองกลางเรี ยกร้องให้คู่สัญญาจ่าย
ชําระค่างวดงานก่อสร้างให้กบั บริ ษทั เป็ นเงินจํานวน 52.57 ล้านบาท พร้อมทั้งคืนเงินประกัน ตามหนังสื อคํ้า
ประกันของธนาคารจํานวน 10.60 ล้านบาทให้กบั บริ ษทั เนื่ องจากคู่สัญญาดังกล่าวได้กระทําผิดสัญญาจ้าง
ทํางานก่ อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสี ยโดยได้แจ้งยกเลิ กสัญญาจ้างทํางานดังกล่าวโดยมิ ใช่ เป็ น
ความผิดหรื อความบกพร่ องของบริ ษทั ต่ อมาในเดื อนมี นาคม 2560 คู่ สัญญาดังกล่าวได้ยื่นคําให้การและ
ฟ้ องแย้งต่อศาลปกครองกลางเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั จํานวน 52.81 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ ยในอัตรา
ร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยกล่าวหาว่าบริ ษทั ทํางานก่อสร้างตามสัญญาล่าช้า จึ งขอยกเลิ กสัญญาและเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายจากบริ ษทั ดังกล่าว
28.2 ในเดื อนตุลาคม 2559 บริ ษทั ได้ฟ้องร้องคู่สัญญารายหนึ่ งต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการเรี ยกร้องให้คู่สัญญา
จ่ ายค่ าเสี ยหายและค่ าเสี ยโอกาสจากการยกเลิ กสัญ ญาระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสี ยโดยไม่มีเหตุ อ นั
สมควรให้กบั บริ ษทั เป็ นเงิ นจํานวน 15.77 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี ให้กบั บริ ษทั
พร้ อ มทั้งคื น หนั งสื อ คํ้า ประกัน ของธนาคารจํา นวน 10.07 ล้า นบาทให้ กับ บริ ษ ัท ด้ว ย ต่ อ มาในเดื อ น
พฤษภาคม 2560 คู่สัญญาดังกล่าวได้ยื่นคําคัดค้านและเรี ยกร้องแย้งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรี ยกร้องให้
บริ ษทั ชําระคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าจํานวน 9.87 ล้านบาท(แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของบัญชี เงิ นรับล่วงหน้าตาม
สัญญาก่อสร้าง)พร้อมดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยให้เหตุผลว่าการใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาของ
คู่สญ
ั ญาดังกล่าวไม่ถือเป็ นการปฏิบตั ิผิดสัญญาต่อบริ ษทั แต่อย่างใด
อย่า งไรก็ตาม คดี ค วามดังกล่า วข้างต้นอยู่ในกระบวนการยุติธรรม โดยบริ ษทั เชื่ อว่าท้ายที่ สุ ด
แล้วจะไม่เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ บ ริ ษ ทั ดังนั้น บริ ษ ทั จึ งไม่ไ ด้บ นั ทึ ก ค่ า เผื่อผลเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จาก
เรื่ องดังกล่าวข้า งต้นในงบการเงิ น
28.3 ในเดื อนกันยายน 2561 บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องในคดี เกี่ ยวกับการผิดสัญญาซื้ อขายและค่ าบริ การ จํานวน 3 คดี
เป็ นเงิ นประมาณ 16.21 ล้านบาทพร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี และในปั จจุบนั คดี อยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล ทั้งนี้บริ ษทั ได้บนั ทึกค่าเผื่อผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากเรื่ องดังกล่าวแล้ว
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29. การรวมธุรกิจ
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
- อนุมตั ิการซื้ อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการโอนกิจการทั้งหมดของบริ ษทั กับ บริ ษทั จํากัด ที่
จะจัดตั้งขึ้นใหม่ชื่อ บริ ษทั เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จํากัด (“SUTGH”) ซึ่ งอยูร่ ะหว่างการดําเนิ นการจัดตั้ง โดยจะมีผถู ้ ือหุ น้
จํานวน 3 ราย ได้แก่ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา นายอินธิ เดชน์ พลอินทร์ และนางสาวนิ ตยา ภูติวตั ร ซึ่ งเป็ นบุคคลที่
กระทําการร่ วมกัน (“ผูถ้ ือหุ ้นของ SUTGH”) ซึ่ งจะถือหุ ้นใน SUTGH จํานวน 132,000 หุ ้น หรื อคิ ดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ ้นที่ออกและเรี ยกชําระแล้วทั้งหมดของ SUTGH โดย ณ วันโอนกิ จการ SUTGH จะ
ถือหุ ้นใน บริ ษทั เอสยูที โกลบอล จํากัด (“SUTG”) จํานวน 132,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรื อ
คิ ด เป็ นสั ด ส่ วนร้ อ ยละ 66.00 ของจํา นวนหุ ้ น ที่ อ อกและเรี ย กชําระแล้ว ทั้งหมดของ SUTG ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ
ให้บ ริ การรับเหมาก่ อสร้ าง การให้บริ การในลักษณะของผูร้ ั บเหมาเชิ งดําเนิ นการและบํารุ งรั กษา และการให้
คําปรึ กษาโครงการจัดการขยะเชิ งวิศวกรรม (“แผนการโอนกิจการทั้งหมด”) ทั้งนี้ บริ ษทั จะซื้ อและรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ SUTGH ซึ่ งหมายถึงทรัพย์สินและหนี้ สินทั้งปวงของ SUTGH รวมถึ งแต่ไม่จาํ กัดเพียงสิ ทธิ หน้าที่
ภาระข้อผูกพันต่าง ๆ และความรับผิดใด ๆ ที่ SUTGH มีหรื อพึ งมี ณ วันรับโอนกิ จการ ซึ่ งได้แก่หุ้นทั้งหมดใน
SUTG ที่ SUTGH ณ วันโอนกิ จการ จะถือจํานวน 132,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ย่อยที่ถือหุ ้นโดย SUTGH หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 66.00 ของจํานวนหุ น้ ที่ ออกและเรี ยกชําระแล้วทั้งหมดของ
SUTG (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”)
- อนุ มตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จํานวน 380,314,690.00 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิมจํานวน
589,968,760.00 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจํา นวน 970,283,450.00 บาท โดยออกหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จํา นวน
380,314,690 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
- อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่บุคคลในวงจํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 195,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท ในราคาหุ ้น
ละ 1.00 บาท คิดเป็ นมูลค่า 195,000,000.00 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจํากัด ซึ่ ง
เป็ นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติกาํ หนดราคาเสนอขายชัดเจน และ
(2) จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 185,314,690 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ แปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที่มีมูลค่าการเสนอขายจํานวน 265,000,000.00 บาท ที่ราคา 1,000.00
บาทต่อหน่วย ที่ เสนอขายในคราวเดียวให้แก่บุคคลในวงจํากัด ซึ่ งเป็ นการเสนอขายแบบที่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั มีมติกาํ หนดราคาแปลงสภาพชัดเจนเท่ากับ 1.43 บาท
เพื่อเป็ นค่าตอบแทนให้แก่ SUTGH ในการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ซึ่ งได้แก่ หุ น้ ทั้งหมด
ใน SUTG ที่ SUTGH ณ วันโอนกิจการ จะถือจํานวน 132,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100.00 บาท หรื อคิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 66.00 ของจํานวนหุ ้นที่ ออกและเรี ยกชําระแล้วทั้งหมดของ SUTG แทนการชําระด้วยเงินสดตาม
แผนการโอนกิจการทั้งหมด
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- อนุ ม ั ติ ก ารออกและเสนอขายหุ ้ น กู้ แ ปลงสภาพของบริ ษั ท ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจํา กั ด จํา นวน
265,000,000.00 บาท โดยออกและเสนอขายให้แก่ SUTGH ที่ ราคา 1,000.00 บาทต่อหน่วย ซึ่ งเป็ นการเสนอขาย
แบบที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติกาํ หนดราคาแปลงสภาพชัดเจนเท่ากับ 1.43 บาท
- อนุ มตั ิ การแต่ งตั้งกรรมการของบริ ษทั เพิ่ มเติ มจํานวน 1 ท่ าน ได้แก่ นายศุ ภฤกษ์ ณ สงขลา ซึ่ งเป็ น
ผูแ้ ทนของ SUTGH และ
- อนุ มตั ิการมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ หารหรื อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารคนใดคนหนึ่ งหรื อผูร้ ับ
มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หารหรื อผูร้ ับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการ
ดําเนิ นการใด ๆ เกี่ ยวกับธุ รกรรมการรับโอนกิ จการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ การลงนามในสัญญาต่าง ๆ
ข้อตกลงและเอกสารอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกรรมการรั บโอนกิ จการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรั พย์ และการ
ดําเนินการอื่นใดที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์
ในเดื อนกรกฏาคม 2561 บริ ษทั ได้ซ้ื อและรับโอนกิ จการทั้งหมดของ SUTGH ซึ่ งได้แก่ หุ ้นทั้งหมดใน
SUTG ที่ SUTGH ณ วันโอนกิ จการ ถื ออยู่จาํ นวน 132,000 หุ ้น มูลค่ าที่ ต ราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หรื อคิ ดเป็ น
สัดส่ วนร้ อยละ 66.00 ของจํานวนหุ ้นที่ ออกและเรี ยกชําระแล้วทั้งหมดของ SUTG ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ด าํ เนิ นการ
จัด สรรหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นให้แก่ SUTGH ซึ่ งเป็ นการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่ บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) จํานวน 195,000,000 หุ น้ หุน้ สามัญดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ น้
ละ 1.00 บาทรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 195,000,000.00 บาท ซึ่ งเป็ นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติ
กําหนดราคาเสนอขายชัดเจน และออกและเสนอขายหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพของบริ ษทั ให้แก่ SUTGH ซึ่ งเป็ นการเสนอ
ขายแบบเฉพาะเจาะจงบุ คคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 265,000 หน่ วย ในราคา 1,000.00 บาทต่ อ
หน่ ว ย รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 265,000,000.00 บาท ซึ่ งเป็ นการเสนอขายแบบที่ ที่ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั มี ม ติ
กําหนดราคาแปลงสภาพชัดเจนเท่ากับ 1.43 บาท และได้แต่งตั้งนายศุภฤกษ์ ณ สงขลา ซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนของ SUTGH
เป็ นกรรมการของบริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อเป็ นค่าตอบแทนให้แก่ SUTGH ในการโอนกิจการทั้งหมดของ SUTGH ให้กบั
บริ ษทั ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ดังกล่าวแล้ว
บริ ษทั เอสยูที โกลบอล จํากัด ดําเนิ นธุ รกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริ การรับเหมาก่อสร้าง การให้บริ การใน
ลักษณะของผูร้ ั บ เหมาเชิ งดําเนิ นการและบํารุ งรั กษา และการให้คาํ ปรึ กษาโครงการจัดการขยะเชิ งวิศวกรรม
มากกว่า 3 ปี ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้ อธุรกิจมีดงั นี้
สิ่ งตอบแทนที่จ่ายชําระ ประกอบด้วย
หุน้ สามัญของบริ ษทั *
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ *
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ **
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี – หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
สิ ทธิในการแปลงสภาพหุน้ กูเ้ ป็ นหุน้ สามัญ ***
รวม

(หน่วย : บาท)
195,000,000.00
81,900,000.00
238,660,877.83
5,267,824.43
21,071,297.74
541,900,000.00
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เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน
* (หุ ้นสามัญจํานวน 195,000,000 หุ ้น มูลค่ายุติธรรมของหุ ้นสามัญ ณ วันซื้ อ 1.42 บาทต่อหุ ้น)
** (หุ ้นกู้แปลงสภาพจํานวน 265,000 หน่ วย ราคาหน่ วยละ 1,000 บาท หักด้วยองค์ประกอบของหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ-ส่ วนที่เป็ น
สิ ทธิในการแปลงสภาพหุ ้นกูเ้ ป็ นหุ ้นสามัญ)
*** (หุ ้นกู้แปลงสภาพจํานวน 265,000 หน่ วย ราคาหน่ วยละ 1,000 บาท หักด้วยองค์ประกอบของหุ ้นกู้แปลงสภาพ-ส่ วนที่เป็ น
หนี้สินสุทธิดว้ ยภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง)

ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมา
ณ วันที่ซ้ื อ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงินไว้ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2,539,527.78
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
21,300,000.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,485,669.86
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
80,125,005.79
เงินประกันผลงาน
2,995,750.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
54,659,463.35
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
1,053,112.96
นวัตกรรมการกําจัดขยะ*
555,968,006.54
ค่าความนิยม
193,093,601.31
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
1,220,470.40
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(19,986,130.09)
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่ งปี
(758,200.64)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(702,000.00)
เงินประกันผลงาน
(940,000.00)
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
(1,699,098.04)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(539,938.00)
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(110,945,544.25)
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
(236,969,696.97)
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มา
541,900,000.00
*นวัตกรรมการกําจัดขยะ เป็ นเทคโนโลยีการกําจัดขยะโดยเปลี่ยนขยะเป็ นเชื้ อเพลิง RDF ซึ่ งนวัตกรรมดังกล่าวได้รับ
การขึ้ นทะเบี ยนบัญชี นวัตกรรมโดยสํานักงบประมาณตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่ งมี ผลให้ส่วนราชการที่ เกี่ ยวข้องสามารถดําเนิ นการจัดจ้างบริ ษทั ย่อยแบบเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2566
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อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมาสําหรับแต่ละรายการดังกล่าวข้างต้นรวมถึงภาระภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องให้แล้ว
เสร็ จภายในระยะเวลาไม่เกิ นกว่าหนึ่ งปี นับจากวันที่ ซ้ื อตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางเงิ น ทั้งนี้
กลุ่มบริ ษทั จะทําการปรับย้อนหลังงบการเงิ นสําหรับงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
เกี่ยวกับประมาณการสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมาที่ผบู ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประมาณการและ
รับรู ้รายการไว้ ณ วันที่ซ้ื อ เมื่อผูป้ ระเมินราคาอิสระทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมาเสร็ จสิ้ น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 ผูป้ ระเมินราคาอิสระอยูร่ ะหว่างทําการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมซึ่ งยังไม่แล้วเสร็ จ
กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้ตน้ ทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อธุ รกิจจํานวน 14.24 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 ได้รวม
รายได้และกําไร(ขาดทุน) ของ บริ ษทั เอสยูที โกลบอล จํากัด ตั้งแต่วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ดังนี้
รายได้
กําไร(ขาดทุน)

(หน่วย : บาท)
1,573,061.00
(12,151,374.08)

กรณี ถา้ หากบริ ษทั ได้ซ้ื อธุ รกิจกันตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 จะรวมรายได้และกําไร(ขาดทุน) ของ บริ ษทั เอสยูที โกลบอล จํากัด ตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม 2561 ดังนี้
รายได้
กําไร(ขาดทุน)

(หน่วย : บาท)
8,066,601.99
(32,771,315.33)

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
30.1 ในเดื อนตุลาคม 2561 บริ ษทั เข้าคํ้าประกันวงเงิ นสิ นเชื่ อของบริ ษทั เอสยูที โกลบอล จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ที่
ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในจํานวนไม่เกิน 71.30 ล้านบาทโดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน
30.2 ในเดื อนตุ ลาคม 2561 บริ ษ ัท อนุ ม ัติ ใ ห้กู้ยื ม เงิ น กับ บริ ษ ัท เอสยูที โกลบอล จํา กัด (บริ ษ ัท ย่อ ย) เพื่ อ เป็ น
หลักประกันวงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ย่อย จํานวน 17.50 ล้านบาท

49
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30.3 ในเดื อนตุลาคม 2561 บริ ษทั ได้ถูกฟ้ องร้องในคดี เกี่ ยวกับการผิดสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง เพื่อเรี ยกคื นเงิ น
คํ้าประกันผลงาน จํานวน 1 คดี เป็ นเงิ นประมาณ 1.16 ล้านบาทพร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ ยในอัตราร้อ ยละ
7.50 ต่อปี และในปั จจุบนั คดี อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ทั้งนี้ บริ ษทั ได้บนั ทึ กค่าเผื่อผลเสี ยหายที่ อาจ
เกิ ดขึ้ นจากเรื่ องดังกล่าวแล้ว
31. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการของบริ ษ ทั
เพื่อให้ออกงบการเงินได้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

