
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธี 
การสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 

 
 ดร. เกียรตินิยม  คุณติสุข 

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6.1 160,964,417 69,073,217 100,805,037 16,588,528

เงินลงทุนชัว่คราว 7 884,011 884,011 884,011 884,011

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 358,154,898 578,508,529 445,531,641 638,116,823

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22.4 8,221,750 8,682,290 634,143,548 1,355,058,888

สินคา้คงเหลือ 401,010,264 544,135,885 361,628,665 503,805,913

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9 34,961,739 18,131,896 16,746,487 690,852

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภท

เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 10 -              152,172,475 -             -             

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 964,197,079 1,371,588,303 1,559,739,389 2,515,145,015

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 38,061,976 53,039,694 19,069,000 52,424,000

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.1 -              -             771,242,173 471,242,173

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.2 106,130,790 133,187,199 110,102,565 134,649,067

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,263,955,620 1,298,847,599 303,275,121 308,723,541

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 160,015,377 172,465,501 1,297,639 1,531,127

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,579,071 54,360,094 -             -             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 47,055,657 33,193,743 32,193,743 32,193,743      

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,624,798,491 1,745,093,830 1,237,180,241 1,000,763,651

รวมสินทรัพย์ 2,588,995,570 3,116,682,133 2,796,919,630 3,515,908,666

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2562

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 62,432,561 62,735,297 62,432,561 62,735,297

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14 442,251,984 543,455,262 405,555,023 501,172,449

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22.7 218,500,000 238,500,000 233,500,000 253,500,000

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 13 67,000,000 39,500,000 67,000,000 39,500,000

หุน้กูร้ะยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 300,000,000      -             300,000,000 -             

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 13 28,151,120        -             -             -             

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,755,274 6,828,840 988,483           1,306,402

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15 36,000,906 -             36,000,906 -             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 25,550,496 35,447,691 17,906,540 29,576,726

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,181,642,341 926,467,090 1,123,383,513 887,790,874

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หุน้กูร้ะยะยาว 13 -              600,000,000 -             600,000,000

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 291,160,147      -             -             -             

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  1,623,599 2,168,392 349,375 692,288

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 70,916,143 74,951,051 30,423,839 34,832,898

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 16 45,602,778 37,282,682 41,801,881 34,008,718

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 409,302,667 714,402,125 72,575,095 669,533,904

รวมหน้ีสิน 1,590,945,008 1,640,869,215 1,195,958,608 1,557,324,778

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2562

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 19,071,197,130 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 17 1,907,119,713 1,907,119,713 1,907,119,713 1,907,119,713

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 13,162,525,880 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท

ช าระครบแลว้ 17 1,316,252,588 1,316,252,588

หุน้สามญั 13,162,517,864 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท

ช าระครบแลว้ 17 1,316,251,786 1,316,251,786

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 264,331,893 264,331,893 264,331,893 264,331,893

ส่วนเกินจดัสรร - ใบส าคญัแสดงสิทธิ 309,998,676 309,998,676 309,998,676 309,998,676

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 17,907,840 17,907,840 17,907,840 17,907,840

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุน) (1,132,356,580) (661,838,119) (506,590,931) (148,967,263)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ผลก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการตีมูลค่าท่ีดิน 223,920,876 223,920,876 199,060,956    199,060,956

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (210,818) 166,350 -             -             

การเปล่ียนแปลงสดัส่วนในบริษทัยอ่ย (7,192,748) (7,192,748) -             -             

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 992,651,727 1,463,546,554 1,600,961,022 1,958,583,888

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 5,398,835 12,266,364 -             -             

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 998,050,562 1,475,812,918 1,600,961,022 1,958,583,888

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,588,995,570 3,116,682,133 2,796,919,630 3,515,908,666

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2562

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากงานโครงการ 147,389,742 242,377,346 147,389,742 242,377,346

รายไดจ้ากการขายสินคา้อุตสาหกรรม 2,455,482 2,701,015 2,455,482 2,701,015

รายไดจ้ากการขายสินคา้อ่ืน -             1,806,539 -             -             

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 117,279,287 114,563,205 -             -             

รายไดอ่ื้น 20 1,440,533 11,766,673 12,522,855 38,895,773

รวมรายได้ 268,565,044 373,214,778 162,368,079 283,974,134

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนงานโครงการ 331,561,348 220,273,107 331,561,348 220,273,107

ตน้ทุนขายสินคา้อุตสาหกรรม 1,605,453 1,809,820 1,605,453 1,809,820

ตน้ทุนขายสินคา้อ่ืน -             11,038,478 -             -             

ตน้ทุนขายไฟฟ้า 113,970,658 121,794,188 -             -             

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 1,178,280 1,473,438 1,210,445 1,154,475

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 38,387,400 25,037,736 28,442,677 19,508,703

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 21 58,841,712 7,139,766        58,841,712 7,139,766        

ตน้ทุนทางการเงิน 18,453,999 17,915,276 13,555,450 17,980,655

รวมค่าใชจ่้าย 563,998,850 406,481,809 435,217,085 267,866,526

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,232,929)       (4,655,270) -             -             

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (296,666,735) (37,922,301) (272,849,006) 16,107,608

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (1,893,783) 2,939,821 950,435 158,056

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (298,560,518) (34,982,480) (271,898,571) 16,265,664

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,481,566) -             (4,448,342) -             

หกั ผลกระทบทางภาษี 953,673 -             889,668 -             

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (3,527,893) -             (3,558,674) -             

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 43,305 (170,851) -             -             

รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 43,305 (170,851) -             -             

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (3,484,588) (170,851) (3,558,674) -             

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (302,045,106) (35,153,331) (275,457,245) 16,265,664

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) รวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (294,859,791) (30,877,068) (271,898,571)   16,265,664

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (3,700,727) (4,105,412) -             -             

(298,560,518) (34,982,480) (271,898,571) 16,265,664

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (298,357,371) (30,996,664) (275,457,245)   16,265,664

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (3,687,735) (4,156,667) -             -             

(302,045,106) (35,153,331) (275,457,245) 16,265,664

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 19

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.0224)            (0.0023)            (0.0207)            0.0012             

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุน้ปรับลด (0.0224)            (0.0023)            (0.0207)            0.0012             

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากงานโครงการ 374,329,858 419,385,477 374,329,858 419,385,477

รายไดจ้ากการขายสินคา้อุตสาหกรรม 4,816,127 6,217,971 5,086,127 6,217,971

รายไดจ้ากการขายสินคา้อ่ืน 18,563 4,800,271 -             -             

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 233,845,399 218,695,446 -             -             

รายไดอ่ื้น 20 9,342,731 22,337,240 42,146,838 67,367,859

รวมรายได้ 622,352,678 671,436,405 421,562,823 492,971,307

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนงานโครงการ 635,646,469 381,068,617 635,646,469 381,068,617

ตน้ทุนขายสินคา้อุตสาหกรรม 3,356,465 4,529,111 3,356,465 4,529,111

ตน้ทุนขายสินคา้อ่ืน 406,275 21,940,840 -             -             

ตน้ทุนขายไฟฟ้า 237,515,143 239,047,682 -             -             

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 2,439,332 3,278,077 2,439,332 2,335,288

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 75,623,549 48,500,084 46,602,682 34,627,299

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 21 61,235,607 7,139,766 61,235,607 7,139,766

ตน้ทุนทางการเงิน 35,616,597 33,936,728 29,866,653 34,015,858

รวมค่าใชจ่้าย 1,051,839,437 739,440,905 779,147,208 463,715,939

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,509,907) (6,013,144) -             -             

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (431,996,666) (74,017,644) (357,584,385) 29,255,368

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (41,699,788) 4,093,981 3,519,391 (1,648,704)

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (473,696,454) (69,923,663) (354,064,994) 27,606,664

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,481,566) -             (4,448,342) -             

หกั ผลกระทบทางภาษี 953,673 -             889,668 -             

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (3,527,893) -             (3,558,674) -             

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (538,811) 140,912 -             -             

รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (538,811) 140,912 -             -             

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (4,066,704) 140,912 (3,558,674) -             

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (477,763,158) (69,782,751) (357,623,668) 27,606,664

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) รวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (466,990,568) (61,020,415) (354,064,994)   27,606,664      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (6,705,886) (8,903,248) -             -             

(473,696,454) (69,923,663) (354,064,994) 27,606,664

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (470,895,629) (60,921,777) (357,623,668) 27,606,664

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (6,867,529) (8,860,974) -             -             

(477,763,158) (69,782,751) (357,623,668) 27,606,664

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 19

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.0355)            (0.0046)            (0.0269)            0.0021             

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุน้ปรับลด (0.0355)            (0.0046)            (0.0269)            0.0021             

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

จัดสรรแล้ว ผลก าไรที่ยัง ผลต่างจาก การเปลีย่นแปลง ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน ส่วนเกินจัดสรร ทุนส ารองตาม ยังไม่ได้จัดสรร ไม่เกิดขึน้จริง การแปลงค่า สัดส่วน รวมส่วนของ ที่ไม่มีอ านาจ รวมส่วน

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ใบส าคญัแสดงสิทธิ กฎหมาย (ขาดทุน) จากการตมูีลค่าที่ดนิ งบการเงนิ ในบริษทัย่อย ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,316,251,786 264,331,893 309,998,676 17,856,197 (271,662,745) 223,920,876 (156,138) (7,192,748) 1,853,347,797 45,230,223 1,898,578,020

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด

จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย -               -             -                   1,158,518      (1,158,518)              -                    -             -              -                  -                   -                  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด -               -             -                   -           (61,020,415) -                    -             -              (61,020,415) (8,903,248)             (69,923,663)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -               -             -                   -           -                    -                    98,638             -              98,638 42,274                    140,912

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 1,316,251,786 264,331,893 309,998,676 19,014,715 (333,841,678) 223,920,876 (57,500) (7,192,748) 1,792,426,020 36,369,249 1,828,795,269

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,316,251,786 264,331,893 309,998,676 17,907,840 (661,838,119) 223,920,876 166,350 (7,192,748) 1,463,546,554 12,266,364 1,475,812,918

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด

หุ้นสามญัท่ีออกจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 18 802                    -             -                   -           -                    -                    -             -              802                        -                   802                        

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด -               -             -                   -           (466,990,568)          -                    -             -              (466,990,568)        (6,705,886)             (473,696,454)        

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -               -             -                   -           (3,527,893)              -                    (377,168)          -              (3,905,061)            (161,643)                (4,066,704)            

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 1,316,252,588 264,331,893 309,998,676 17,907,840 (1,132,356,580) 223,920,876 (210,818) (7,192,748) 992,651,727 5,398,835 998,050,562

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

บริษทั เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้นก าไร (ขาดทุน) สะสม

หน่วย : บาท

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)



หมายเหตุ

องค์ประกอบอ่ืนของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว ผลก าไรที่ยงัไม่

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ ส่วนเกนิจัดสรร ทุนส ารอง ยงัไม่ได้จัดสรร เกดิขึน้จริงจากการ รวม

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามกฎหมาย (ขาดทุน) ตมูีลค่าที่ดนิ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,316,251,786 264,331,893 309,998,676 17,856,197 (93,349,582) 199,060,956 2,014,149,926

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด

จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย -                 -               -                 1,158,518 (1,158,518) -                    -                 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด -                 -               -                 -               27,606,664 -                    27,606,664

ขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                 -               -                 -               -               -                    -                 

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2561 1,316,251,786 264,331,893 309,998,676 19,014,715 (66,901,436) 199,060,956 2,041,756,590

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,316,251,786 264,331,893 309,998,676 17,907,840 (148,967,263) 199,060,956 1,958,583,888

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด

หุ้นสามญัท่ีออกจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 18 802                      -               -                 -               -               -                    802                      

ขาดทนุสุทธิส าหรับงวด -                 -               -                 -               (354,064,994) -                    (354,064,994)       

ขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                 -               -                 -               (3,558,674) -                    (3,558,674)           

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 1,316,252,588 264,331,893 309,998,676 17,907,840 (506,590,931) 199,060,956 1,600,961,022

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562

หน่วย : บาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)



2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (431,996,666) (74,017,644) (357,584,385) 29,255,368

รายการปรับปรุง

ดอกเบ้ียรับ (794,069) (993,023) (29,903,505) (39,190,608)

ดอกเบ้ียจ่าย 31,567,394 28,408,623 24,811,790 29,213,597

หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) -                (9,385,043)        -              (14,120,263)

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 15,872,065 (395,033) 15,872,065 (267,794)

ค่าเส่ือมราคา 45,246,920 56,896,703 4,382,069 4,887,507

ค่าตดัจ าหน่าย 12,450,124 20,727,260 233,488 239,402

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 7,642,531 2,081,488 6,606,422 1,592,081

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (72,998) 120,090 1,997,780 (332,388)

ขาดทุนจากขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและใบส าคญัแสดงสิทธิ 755,366 7,139,766 755,366 7,139,766

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 22,840,806         -              22,840,806        -              

ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,446,531           293,754 1,446,531          -              

ขาดทุนจากสญัญางานโครงการท่ีสร้างภาระ 36,000,906         -              36,000,906        -              

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,509,907 6,013,144 -              -              

(256,531,183) 36,890,085 (272,540,667) 18,416,668

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนลดลง 220,588,883 177,273,231 216,355,311 180,215,435

สินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 127,253,556 (88,146,992) 126,305,183 (63,941,403)

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 2,179,070 7,048,903 (53,492) 5,894,514

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (13,861,914) (4,101) -              (4,101)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (102,599,020) 32,007,138 (96,407,611) 78,008,297

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (3,804,001) (3,002,987) (3,261,601) (3,002,987)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนลดลง (9,897,195) (1,198,375) (11,670,186) (1,885,011)

เงินสดรับจาก (จ่ายเพ่ือ) การด าเนินงาน (36,671,804) 160,866,902 (41,273,063) 213,701,412

รับดอกเบ้ีย 558,817 212,955 6,133,376 21,541,507

เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้ -                21,472,365 -              21,472,365

จ่ายดอกเบ้ีย (28,356,850) (1,653,247) (23,936,533) (28,777,233)

จ่ายภาษีเงินได้ (19,008,913) (11,393,254) (16,002,143) (10,176,928)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (83,478,750) 169,505,721 (75,078,363) 217,761,123

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562

หน่วย : บาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัลดลง 14,977,718         -              33,355,000        -              

เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -              (58,742,049)      (95,878,369)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (13,690,214) (58,645,222) (628,350)           (1,898,052)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                (76,738)             -              -              

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                -              (300,000,000)    -              

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                (11,110,993) -              (11,110,993)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                -              -              55,000

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 950,330              16,396,907 950,330             16,396,907

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -              777,630,707      482,393

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 192,000              -              192,000             -              

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภท

เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 152,172,475       -              -              -              

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 154,602,309 (53,436,046) 452,757,638 (91,953,114)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง (302,736) (425,821) (302,736) (425,821)

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ -                600,000,000     -              600,000,000      

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60,000,000         30,000,000       60,000,000        30,000,000        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 30,500,000         70,000,000       30,500,000        70,000,000        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 326,300,000 -              -              -              

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 802                     -              802                    -              

เงินสดจ่ายคืนหุน้กู้ (300,000,000)      (800,000,000)    (300,000,000)    (800,000,000)    

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (80,000,000) (10,000,000)      (80,000,000)      (10,000,000)      

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน (3,000,000)          -              (3,000,000)        -              

เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (5,618,359) (2,430,356) (660,832)           (621,976)           

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (7,112,066)          -              -              -              

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 20,767,641 (112,856,177) (293,462,766) (111,047,797)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 91,891,200 3,213,498 84,216,509 14,760,212

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 69,073,217         103,117,401     16,588,528        60,006,368        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันส้ินงวด 160,964,417 106,330,899 100,805,037 74,766,580

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562

หน่วย : บาท



บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
บริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: MAI) แห่งประเทศไทย 
โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 

247 ถนนร่มเกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

บริษทัด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายโครงเหลก็ชุบสังกะสีส าหรับเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม 
และโครงเหลก็สถานีไฟฟ้ายอ่ย ใหบ้ริการชุบสงักะสีและจ าหน่ายสินคา้อุปกรณ์ส่งก าลงั 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มบริษทั 

การประกอบการธุรกิจของกลุ่มกิจการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

1. บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ  ากดั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ปรรูป 
 จากพืชพลงังาน และจ าหน่ายผลิตภณัฑท์างการเกษตร 
2. บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั  ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล 
3. บริษทั ยดูบับลิวซี โซล่าร์ จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
4. บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล 
5. บริษทั ยดูบับลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล 
6. บริษทั ยดูบับลิวซีซี (กมัพชูา) จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจ าหน่ายไมส้ับแปรรูป 

2. เกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 
2.1  งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัท าข้ึนในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” 
และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงน ามา

แสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัส าหรับปีส้ินสุด   
วนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2562 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีท่ีได้จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน     
ทางการเงินมิได้น ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิได้มีการก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใน        
งบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2562 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงไดมี้การ
ตรวจสอบแลว้ 

2.5 รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีสาระส าคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงิน          
ระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2562 ไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้  

2.6 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินระหว่างกาลภาษาไทยท่ีจดัท าตาม
กฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชง้บการเงินระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั  

ในระหว่างงวด บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ     
การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ี         
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินระหว่างกาลของบริษทั อยา่งไรก็ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัคือ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
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โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้
  การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

หลกัการส าคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบั
ลูกคา้ คือกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้เพื่อแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาให้ลูกคา้ใน
จ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้
หรือบริการ มาตรฐานก าหนดหลกัการส าคญั 5 ขั้นตอนในการรับรู้รายไดด้งัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนแรก : ระบุสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
ขั้นท่ีสอง : ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญา 
ขั้นท่ีสาม : ก าหนดราคาของรายการ 
ขั้นท่ีส่ี : ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญา 
ขั้นท่ีหา้ : รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ กลุ่มบริษทัตอ้ง
รับรู้รายได้เม่ือกิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน เช่น เม่ืออ านาจควบคุมของสินคา้หรือ
บริการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นมีการส่งมอบสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้เสร็จส้ินแลว้ 

นโยบายการบัญชีเก่ียวกับรายได้ของกลุ่มบริษัทได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุข้อ 3  
ซ่ึงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัรายไดแ้ละการน ามาตรฐานมาถือปฏิบติัไม่ไดมี้ผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัอยา่งมีสาระส าคญั 
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2.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 
และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบั
วิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีจะน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ก าหนดหลกัการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบติั
ในงบการเงินทั้งทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองสัญญาเช่าเม่ือมีผลบังคบัใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า การตีความ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน – ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า การตีความมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
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ส าหรับการบญัชีทางดา้นผูเ้ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็น
สาระส าคญั โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงินภายใต้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลส าหรับสัญญาเช่าทั้ งหมด ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้ นและ
สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า อย่างไรก็ตาม การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัด
ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบั
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบั 
งบการเงินของบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยไดใ้ชห้ลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบั 
ท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ือง
การรับรู้รายไดเ้น่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบั
ลูกคา้มาถือปฏิบติั ดงัน้ี 

รายไดจ้ากธุรกิจการใหบ้ริการงานโครงการ 

กลุ่มบริษทัรับจา้งผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงภายใตส้ัญญาระยะยาวแก่ลูกคา้ รายไดจ้ากงานโครงการจะถูก
รับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เม่ืองานผลิตส าเร็จซ่ึงตรวจรับงานและส่งมอบงาน
ให้แก่ผูซ้ื้อ ณ หนา้โรงงานของบริษทัเรียบร้อยแลว้ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ านาจในการควบคุมงาน
โครงการใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้  

รายไดจ้ากธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมและผลิตภณัฑท์างการเกษตร 

รายไดจ้ากการขายสินคา้อุตสาหกรรมและผลิตภณัฑท์างการเกษตร จะรับรู้รายไดใ้นงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือส่งมอบสินคา้ และอ านาจในการควบคุมสินคา้ถูกโอนใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้ 
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รายไดจ้ากธุรกิจจ าหน่ายไฟฟ้า 

รายได้จากการขายไฟฟ้า รับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
สญัญาผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ซ่ึงรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ค  านวณจากปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายจริง
ตามมิเตอร์ท่ียอมรับการส่งมอบกบัราคาเฉล่ียค่ากระแสไฟฟ้าในเดือนนั้น ๆ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญา 

4. การประมาณการ 
ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีมีผลกระทบต่อการน านโยบายการบญัชีมาใช้ และจ านวนเงินของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส าคญัในการน านโยบายการบญัชีของ
บริษทัและแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใชเ้ช่นเดียวกบั  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

5. ข้อมูลการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาการน าเสนอขอ้มูลการเงินจ าแนกตามส่วนงานทั้งในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกิจ 
และส่วนงานภูมิศาสตร์ในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด ดา้นการ
ด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจากก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นหลกั ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน
ด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ คณะกรรมการบริษทัท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

ส่วนงานตามภูมิศาสตร์ 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมี
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 
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ส่วนงานตามธุรกจิ 
กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
ส่วนงานท่ี 1 คือ ธุรกิจการใหบ้ริการงานโครงการ 
ส่วนงานท่ี 2  คือ ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมและผลิตภณัฑท์างการเกษตร 
ส่วนงานท่ี 3 คือ ธุรกิจจ าหน่ายไฟฟ้าและอ่ืน ๆ 
 

   งบการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   ส่วนงานที ่1  ส่วนงานที ่2  ส่วนงานที ่3  รวม 
   ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด          
   วนัที่ 30 มถุินายน 2562          
รายไดร้วม   149.84  -  117.81  267.65 
หกั  รายการระหวา่งกนั   -  -  (0.53)  (0.53) 
รายไดสุ้ทธิ   149.84  -  117.28  267.12 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน   (283.37)  (9.49)  (5.70)  (298.56) 

          
รายไดสุ้ทธิ          
- รับรู้ตลอดช่วงเวลา   -  -  -  - 
- รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง   149.84  -  117.28  267.12 
   149.84  -  117.28  267.12 

 

   งบการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   ส่วนงานที ่1  ส่วนงานที ่2  ส่วนงานที ่3  รวม 
   ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด          
   วนัที่ 30 มถุินายน 2561          
รายไดร้วม   245.08  1.81  118.25  365.14 
หกั  รายการระหวา่งกนั   -  -  (3.69)  (3.69) 
รายไดสุ้ทธิ   245.08  1.81  114.56  361.45 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน   66.91  (65.61)  (36.28)  (34.98) 

          
รายไดสุ้ทธิ          
- รับรู้ตลอดช่วงเวลา   -  -  -  - 
- รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง   245.08  1.81  114.56  361.45 
   245.08  1.81  114.56  361.45 
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   งบการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   ส่วนงานที ่1  ส่วนงานที ่2  ส่วนงานที ่3  รวม 
   ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด          
   วนัที่ 30 มถุินายน 2562          
รายไดร้วม   379.41  0.02  235.97  615.40 
หกั  รายการระหวา่งกนั   (0.27)  -  (2.12)  (2.39) 
รายไดสุ้ทธิ   379.14  0.02  233.85  613.01 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน   (392.97)  (15.89)  (64.83)  (473.69) 
          
รายไดสุ้ทธิ          
- รับรู้ตลอดช่วงเวลา   -  -  -  - 
- รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง   379.14  0.02  233.85  613.01 
   379.14  0.02  233.85  613.01 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   งบการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   ส่วนงานที ่1  ส่วนงานที ่2  ส่วนงานที ่3  รวม 
   ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด          
   วนัที่ 30 มถุินายน 2561          
รายไดร้วม   425.60  4.80  222.60  653.00 
หกั  รายการระหวา่งกนั   -  -  (3.90)  (3.90) 
รายไดสุ้ทธิ   425.60  4.80  218.70  649.10 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน   58.25  (75.71)  (52.46)  (69.92) 
          
รายไดสุ้ทธิ          
- รับรู้ตลอดช่วงเวลา   -  -  -  - 
- รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง   425.60  4.80  218.70  649.10 
   425.60  4.80  218.70  649.10 

 

6. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 
6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสดในมือ 366,313  958,508  380,782  382,557 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั        
   และออมทรัพย ์ 157,986,847  65,011,772  97,812,998  13,103,034 
เงินฝากประจ า 2,611,257  3,102,937  2,611,257  3,102,937 

 160,964,417  69,073,217  100,805,037  16,588,528 
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ณ วันท่ี  30 มิ ถุนายน 2562 เงินฝากประจ ามีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.80 - ร้อยละ 0.85 ต่อปี  
(วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 : ร้อยละ 0.80 - ร้อยละ 0.85 ต่อปี) และเงินฝากดังกล่าวมีระยะเวลาครบ
ก าหนดไม่เกิน 3 เดือน 

6.2 รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญั  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์ 18,126,442  19,811,838  123,380  633,100 
เจา้หน้ีเงินลงทุนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 32,295,112  49,395,112  32,295,112  49,395,112 

6.3 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจัดหาเงินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงนิสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  จากกจิกรรม  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  จัดหาเงนิ(1)  30 มถุินายน 
 2562    2562 
 บาท  บาท  บาท 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 17,338,160  (302,736)  17,035,424 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 45,397,137  -  45,397,137 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 238,500,000  (20,000,000)  218,500,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 39,500,000  27,500,000  67,000,000 
หุน้กูร้ะยะยาว 600,000,000  (300,000,000)  300,000,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  319,311,267  319,311,267 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 8,997,232  (5,618,359)  3,378,873 

 949,732,529  20,890,172  970,622,701 

      

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจ านวนเงินสดรับและเงินสดช าระคืนในงบกระแสเงินสด 
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 งบการเงินรวม (ต่อ) 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงนิสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  จากกจิกรรม  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  จัดหาเงนิ(1)  30 มถุินายน 
 2561    2561 
 บาท  บาท  บาท 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 17,935,905  (425,821)  17,510,084 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 45,397,137  -  45,397,137 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 168,500,000  20,000,000  188,500,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน -  70,000,000  70,000,000 
หุน้กูร้ะยะยาว 800,000,000  (200,000,000)  600,000,000 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 17,008,537  (2,430,356)  14,578,181 

 1,048,841,579  (112,856,177)  935,985,402 
 

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจ านวนเงินสดรับและเงินสดช าระคืนในงบกระแสเงินสด 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงนิสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  จากกจิกรรม  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  จัดหาเงนิ(1)  30 มถุินายน 
 2562    2562 
 บาท  บาท  บาท 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 17,338,160  (302,736)  17,035,424 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 45,397,137  -  45,397,137 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 253,500,000  (20,000,000)  233,500,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 39,500,000  27,500,000  67,000,000 
หุน้กูร้ะยะยาว 600,000,000  (300,000,000)  300,000,000 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 1,998,690  (660,832)  1,337,858 

 957,733,987  (293,463,568)  664,270,419 

      

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจ านวนเงินสดรับและเงินสดช าระคืนในงบกระแสเงินสด 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ (ต่อ) 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงนิสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  จากกจิกรรม  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  จัดหาเงนิ(1)  30 มถุินายน 
 2561    2561 
 บาท  บาท  บาท 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 17,935,905  (425,821)  17,510,084 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 45,397,137  -  45,397,137 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 183,500,000  20,000,000  203,500,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน -  70,000,000  70,000,000 
หุน้กูร้ะยะยาว 800,000,000  (200,000,000)  600,000,000 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 3,261,764  (621,976)  2,639,788 

 1,050,094,806  (111,047,797)  939,047,009 

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจ านวนเงินสดรับและเงินสดช าระคืนในงบกระแสเงินสด 

7. เงินลงทุนช่ัวคราว 
เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย 

   งบการเงินรวมและ 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
   30 มถุินายน  31 ธันวาคม 

   2562  2561 
   บาท  บาท 
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนด      
   - เงินฝากประจ า   884,011  884,011 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เงินฝากประจ ากบัธนาคารมีก าหนดระยะเวลาไถ่ถอนภายใน 1 ปี มีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 1.38 ต่อปี (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : ร้อยละ 1.38 ต่อปี)  
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
        
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 283,280,247  473,837,844  199,257,711  410,090,453 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (18,403,977)  (18,403,977)  (13,747,275)  (13,747,275) 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก - สุทธิ 264,876,270  455,433,867  185,510,436  396,343,178 
        
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 22.3) 15,590,445  15,887,321  15,590,445  18,147,161 
ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลภายนอก 49,757,461  41,267,734  46,279,944  35,789,289 
        
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,605,258  3,605,258  12,091,574  6,942,686 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (564,286)  (564,286)  (272,176)  (272,176) 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ         
   (หมายเหตุขอ้ 22.3) 3,040,972  3,040,972  11,819,398  6,670,510 

 
       

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บุคคลภายนอก 8,930,666  33,121,558  3,182,475  10,204,462 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
  (หมายเหตุขอ้ 22.3) 4,038,924 

 
- 

 
4,038,924 

 
- 

รายไดค้า้งรับ - บุคคลภายนอก 7,531,207  24,742,544  7,483,594  24,728,918 
รายไดค้า้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
   (หมายเหตุขอ้ 22.3) 4,388,953  3,705,186  171,626,425  146,233,305 
เงินมดัจ าซ้ือวตัถุดิบเช้ือเพลิง  -  1,309,347  -   - 

 
358,154,898  578,508,529  445,531,641  638,116,823 
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ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
บุคคลภายนอก        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 180,197,339  213,864,657  101,136,345  155,414,647 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 70,405,837  187,548,667  70,201,635  187,398,695 
3 - 6 เดือน 12,677,288  47,551,228  12,677,288  47,549,228 
6 - 12 เดือน 1,495,168  6,311,579  1,495,168  5,980,608 
เกินกวา่ 12 เดือน 18,504,615  18,561,713  13,747,275  13,747,275 

 283,280,247  473,837,844  199,257,711  410,090,453 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (18,403,977)  (18,403,977)  (13,747,275)  (13,747,275) 
 264,876,270  455,433,867  185,510,436  396,343,178 

        
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุขอ้ 22.3)        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ -  15,590,445  -  17,850,285 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  296,876  -  296,876 
3 - 6 เดือน 15,590,445  -  15,590,445  - 
 15,590,445  15,887,321  15,590,445  18,147,161 

9. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 19,008,913  2,135,467  16,002,143  - 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนด 3,962,604  4,028,635  744,344  690,852 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 9,764,990  11,717,694  -  - 
อ่ืน ๆ 2,225,232  250,100  -  - 

 
34,961,739  18,131,896  16,746,487  690,852 
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10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีจั่ดประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขาย 

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดท้ าสัญญาขายท่ีดิน อาคาร 
และเคร่ืองจกัรบางส่วน ซ่ึงมีราคาตามบญัชีจ านวน 173.37 ลา้นบาท ให้กบับริษทัแห่งหน่ึงในราคา 152.17 
ลา้นบาท ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยดงักล่าวจึงไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ไปเป็น
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวจ านวน 21.20 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยด์งักล่าวและรับช าระเงินเต็ม
จ านวนในระหวา่งปี 2562  

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
11.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

รายละเอียดเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 

   ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน 

   30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
  ประเทศ 2562 2561 2562 2561 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ทีจ่ดทะเบยีน ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ 

       
1. บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่

จ  ากดั 
ธุรกิจการเกษตร ไทย 250.00 250.00 65.00 65.00 

2.  บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน  
ไบโอแมส จ ากดั 

โครงการโรงไฟฟ้า 
     ชีวมวล 

ไทย 240.00 240.00 99.99 99.99 

3. บริษทั ยดูบับลิวซี โซล่าร์ 
จ  ากดั 

โครงการโรงไฟฟ้า 
พลงังานแสงอาทิตย ์

ไทย 18.25 18.25 99.99 99.99 

4. บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั โครงการโรงไฟฟ้า 
     ชีวมวล 

ไทย 166.25 16.25 99.99 99.99 

5. บริษทั ยดูบับลิวซี อ าพนั  
ไบโอแมส จ ากดั 

โครงการโรงไฟฟ้า 
     ชีวมวล 

ไทย 159.38 9.38 99.99 99.99 

6. บริษทั ยดูบับลิวซีซี (กมัพชูา)  
  จ ากดั 

ธุรกิจโรงงานไมส้บั กมัพชูา US$ 25,000 US$ 25,000 70.00 70.00 
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การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสรุปไดด้งัน้ี 

  
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
  บาท 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2562  5 
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้)  471,242,173 
ซ้ือเงินลงทุน  300,000,000 
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)  771,242,173 

บริษัท ยูดับบลวิซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2562 บริษทัได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษทั ยูดับบลิวซี อ าพนั ไบโอแมส 
จ ากดั จ านวน 1,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 150 ลา้นบาท 

บริษัท สตึก ไบโอแมส จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2562 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั จ านวน 
1,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 150 ลา้นบาท 

11.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
รายละเอียดเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี 

   ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน 
   30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 
  ประเทศ 2562 2561 2562 2561 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ทีจ่ดทะเบยีน ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ 
       
1. บริษทั ไดเมท (สยาม) 
        จ  ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 
   สีทาภายนอก 

ไทย 
 

268.95 268.95 24.98 24.98 

2. บริษทั สระบุรี เอนเนอยี ่
ซิสเตม็ส์ 2 จ ากดั 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังาน
ขยะ 

ไทย 
 

21.75 21.75 30.00 30.00 

3. บริษทั อินเตอร์โกลบ  
     อินเวสเมนต ์จ  ากดั 

ธุรกิจขายและใหเ้ช่า         
อสงัหาริมทรัพย ์

กมัพชูา 
 

US$ 25,000 US$ 25,000 48.00 48.00 

4. บริษทั พาโนวา่ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายเช้ือเพลิง
จากขยะมูลฝอย 

ไทย 22.22 22.22 30.00 30.00 
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การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

 บาท  บาท 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562    
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้) 133,187,199  134,649,067 
จ าหน่ายเงินลงทุนในระหวา่งงวด - ราคาทุน (950,330)  (950,330) 
ปรับปรุงค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (หมายเหตุขอ้ 21) (22,840,806)  (22,840,806) 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (หมายเหตุขอ้ 21) (755,366)  (755,366) 
ส่วนแบ่งขาดทุนส าหรับงวด (2,509,907)  - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 106,130,790  110,102,565 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

ในระหวา่งเดือนมกราคม 2562 บริษทัไดจ้  าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้ของบริษทั ไดเมท 
(สยาม) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 10,660,600 สิทธิ เป็นจ านวนเงิน 0.95 ล้านบาท โดยบริษัทรับรู้
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นจ านวนเงิน 0.76 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 ทีด่นิ อาคาร  สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์  ไม่มีตวัตน 
 บาท  บาท 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562    
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้) 1,298,847,599  172,465,501 
ซ้ือระหวา่งงวด - ราคาทุน 12,004,818  - 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - สุทธิ (11,348)  - 
ค่าเส่ือมราคา / ค่าตดัจ าหน่าย (45,246,920)  (12,450,124) 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์(หมายเหตุขอ้ 21) (1,638,529)  - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 1,263,955,620  160,015,377 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ทีด่นิ อาคาร  สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์  ไม่มีตวัตน 
 บาท  บาท 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2562    
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้)   308,723,541  1,531,127 
ซ้ือระหวา่งงวด - ราคาทุน 572,180  - 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - สุทธิ (2)  - 
ค่าเส่ือมราคา / ค่าตดัจ าหน่าย (4,382,069)  (233,488) 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์(หมายเหตุขอ้ 21) (1,638,529)  - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 303,275,121  1,297,639 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ท่ีดินและอาคารของบริษทัซ่ึงมีราคาตามบญัชีจ านวน 272.13 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 : 273.10 ล้านบาท) ตลอดจนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย ได้ถูกจดทะเบียนจ านองไวเ้ป็นหลกัประกัน 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (หมายเหตุขอ้ 13) 

13. เงินกู้ยืม 
เงินกูย้มื ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
หมุนเวยีน        
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 17,035,424  17,338,160  17,035,424  17,338,160 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 45,397,137  45,397,137  45,397,137  45,397,137 
รวมเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื        
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 62,432,561  62,735,297  62,432,561  62,735,297 
        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 67,000,000  39,500,000  67,000,000  39,500,000 
หุน้กูร้ะยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 300,000,000  -  300,000,000  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด        
   ช าระภายในหน่ึงปี 28,151,120  -  -  - 
รวมเงินกูย้มืหมุนเวยีน 457,583,681  102,235,297  429,432,561  102,235,297 
        
ไม่หมุนเวยีน        
หุน้กูร้ะยะยาว -  600,000,000  -  600,000,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 291,160,147  -  -  - 
รวมเงินกูย้มืไม่หมุนเวยีน 291,160,147  600,000,000  -  600,000,000 
รวมเงนิกู้ยืม 748,743,828  702,235,297  429,432,561  702,235,297 
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(1) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินจ านวน

ทั้งส้ิน 45.40 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้ืมประเภทตัว๋สัญญาใชเ้งิน และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.425 ต่อปี     
ซ่ึงค  ้าประกนัโดยท่ีดินและอาคารของบริษทั (หมายเหตุขอ้ 12) 

(2) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืนมีก าหนด
ช าระเงินตน้คืนทั้งจ านวนในเดือนธนัวาคม 2562 และเดือนมกราคม 2562 ตามล าดบั และมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.25 ต่อปี ซ่ึงเป็นเงินกูย้มืระยะสั้นท่ีไม่มีหลกัประกนั 

(3) หุ้นกูจ้  านวน 600 ลา้นบาทมีก าหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม 2563 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
6.25 ต่อปี ซ่ึงค ้ าประกันโดยหลักทรัพย์ของบริษัทใหญ่นอกจากน้ีภายใต้เง่ือนไขการออกหุ้นกู ้      
บริษัทต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขบางประการซ่ึงรวมถึงการรักษาอัตราส่วนทางการเงิน เม่ือวนัท่ี             
17 เมษายน 2562 บริษทัไดมี้การไถ่ถอนหุน้กูก่้อนวนัครบก าหนดจ านวนเงิน 300 ลา้นบาท 

รายการเคล่ือนไหวของหุน้กูส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
 บาท  บาท 

ยอดคงเหลือตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 600,000,000  600,000,000 
ไถ่ถอนหุน้กู ้ (300,000,000)  (300,000,000) 
ยอดคงเหลือปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 300,000,000  300,000,000 

(4) เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากัด ได้ท าสัญญากู้ยืมเงินกับ
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 330 ลา้นบาท พร้อมช าระค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเช่ือ
เป็นจ านวนเงิน 3.70 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี ก าหนด
ช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียทุกเดือนเป็นจ านวน 3.75 ลา้นบาท เร่ิมช าระงวดแรกในวนัท่ี 
31 มีนาคม 2562 และจะตอ้งช าระคืนหน้ีตามสญัญาทั้งหมดภายในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2572 เงินกูย้มื
ดงักล่าวค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคารซ่ึงใชเ้ป็นหลกัประกนัในการกูย้ืมเงินจ านวน 18.38 ลา้นบาท 
ท่ีดินและเคร่ืองจกัรทั้งหมดของโครงการผลิตไฟฟ้าของบริษทัย่อยดงักล่าวซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี
จ านวน 415.33 ลา้นบาท 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี               
30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 

   งบการเงินรวม 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   บาท 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   322,887,934 
หกั ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี - สุทธิ   (3,576,667) 
   319,311,267 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (28,151,120) 

   291,160,147 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 274,769,141  410,161,828  261,644,169  392,880,580 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 22.6) -  -  -  932,800 
รายไดรั้บล่วงหนา้ - บุคคลภายนอก 70,548,132  22,188,049  70,548,132  22,188,049 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บุคคลภายนอก 22,125,418  27,738,613  17,146,511  22,008,015 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
   (หมายเหตุขอ้ 22.6) 16,111,561  9,302,409  16,014,676  8,229,868 
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลภายนอก 24,504,882  33,448,275  6,015,935  14,954,919 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 22.6) 1,897,738  3,020,976  1,890,488  2,383,106 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยคา้งจ่าย 32,295,112  37,595,112  32,295,112  37,595,112 

 
442,251,984  543,455,262  405,555,023  501,172,449 

 
15. ประมาณการหนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินจากสญัญางานโครงการท่ีสร้างภาระจ านวน 

36 ลา้นบาท และรับรู้ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2562 เน่ืองจากค่าใชจ่้ายส าหรับงานโครงการมีการปรับตวัในทิศทางท่ีสูงข้ึนอยา่งเป็นสาระส าคญั 
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16.  ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

 บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 37,282,682  34,008,718  
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,345,043  1,040,830  
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 487,502  438,045  
ตน้ทุนบริการในอดีต 5,809,986  5,127,547  
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (3,804,001)  (3,261,601)  
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 4,481,566  4,448,342  
ยอดคงเหลือปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 45,602,778  41,801,881  

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 
2562 ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือพน้ก าหนด 30 วนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงานฉบบัน้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้งส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนั
ครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือ
เป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การ
บนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตจ านวน 5.81 ลา้นบาท และ 5.13 
ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม และงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ตามล าดบั 

17. ทุนเรือนหุ้น 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีทุนเรือนหุน้ สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
      
 จ านวนหุ้น  หุ้นสามญั  รวม 
 หุ้น  บาท  บาท 
ทุนจดทะเบยีน      
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 19,071,197,130  1,907,119,713  1,907,119,713 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 19,071,197,130  1,907,119,713  1,907,119,713 

      
ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว      
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 13,162,517,864  1,316,251,786  1,316,251,786 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ตรวจสอบแลว้) 13,162,517,864  1,316,251,786  1,316,251,786 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 13,162,525,880  1,316,252,588  1,316,252,588 
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18. ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (UWC - W2) 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 บริษทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
สามญัเดิมของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิ  : ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และโอนเปล่ียนมือได ้
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  : ไม่เกิน 4 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก 
จ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิ : 5,540,154,997 หน่วย 
สดัส่วนเสนอขาย  : หุน้สามญัเดิม 1 หุน้ ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ราคาเสนอขาย  : หน่วยละ 0 บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้  

(อาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงั) 
ราคาใชสิ้ทธิ  : 0.10 บาท ต่อหุน้ (อาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงั)  
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ  : ทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคมและเดือนกนัยายนของแต่ละปี 

ปฎิทิน ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัสุดทา้ยของการใชสิ้ทธิ  : วนัท่ี 29 มีนาคม 2562 

รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 UWC-W2 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ยอดคงเหลือตน้งวด 5,539,766,705  
หกั  ใชสิ้ทธิและออกหุน้ระหวา่งงวด (8,016)  
        ใบส าคญัแสดงสิทธิหมดอาย ุ (5,539,758,689)  
ยอดคงเหลือปลายงวด -  

ในเดือนมีนาคม 2562 มีผูถื้อหุ้นแสดงความจ านงใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  UWC-W2 จ านวน 
8,016 สิทธิ และไดช้ าระค่าหุน้ทั้งจ  านวน 802 บาทแลว้ บริษทัออกหุน้แลว้เสร็จตามเง่ือนไขในใบส าคญั
แสดงสิทธิในเดือนเมษายน 2562 
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19. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับงวดค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของ
ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีช าระแลว้และออกจ าหน่ายอยู่ใน
ระหวา่งงวด 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดค านวณโดยการปรับจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออก
ในระหว่างงวดกบัจ านวนถวัเฉล่ียน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพื่อแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2562  2561  2562  2561 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน        
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) (294,859,791)  (30,877,068)  (271,898,571)  16,265,664 
        
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 13,162,525,880  13,162,517,864  13,162,525,880  13,162,517,864 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีบริษทัตอ้งออกให ้        
   ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ - UWC-W2 (หุน้)  -  -  -  - 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัรวมหุน้สามญัเทียบเท่า        
   ปรับลด (หุน้)  13,162,525,880  13,162,517,864  13,162,525,880  13,162,517,864 
        
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.0224)  (0.0023)  (0.0207)  0.0012 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด (บาท) (0.0224)  (0.0023)  (0.0207)  0.0012 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2562  2561  2562  2561 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน        
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) (466,990,568)  (61,020,415)  (354,064,994)  27,606,664 
        
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 13,162,521,496  13,162,517,864  13,162,521,496  13,162,517,864 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีบริษทัตอ้งออกให ้        
   ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ - UWC-W2 (หุน้)  -  -  -  - 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัรวมหุน้สามญัเทียบเท่า        
   ปรับลด (หุน้)  13,162,521,496  13,162,517,864  13,162,521,496  13,162,517,864 
        
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.0355)  (0.0046)  (0.0269)  0.0021 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด (บาท) (0.0355)  (0.0046)  (0.0269)  0.0021 
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20. รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน        
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ 6,660,785  18,755,837  6,582,511  18,126,005 
รายไดค่้าเช่า - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 22.1) 1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000 
รายไดค่้าบริหารจดัการ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 22.1) -  -  2,338,454  8,471,067 
ดอกเบ้ียรับ 582,163  739,804  450,901  402,903 
ดอกเบ้ียรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 22.1) 255,767  253,219  29,452,604  38,787,705 
เงินปันผลรับ - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุขอ้ 22.1) -  -  1,920,000  - 
อ่ืนๆ 644,016  1,388,380  202,368  380,179 
 9,342,731  22,337,240  42,146,838  67,367,859 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากัด มีมติ
ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจ านวนเงิน 1.92 ลา้นบาท 
โดยบริษัทได้รับรู้เงินปันผลรับดังกล่าวในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน        
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ 88,488  9,793,114  28,944  9,230,270 
รายไดค่้าเช่า - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 22.1) 600,000  600,000  600,000  600,000 
รายไดค่้าบริหารจดัการ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 22.1) -  -  1,172,793  8,471,067 
ดอกเบ้ียรับ 494,342  647,470  363,081  310,569 
ดอกเบ้ียรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 22.1) 127,317  124,266  10,352,403  19,907,574 
อ่ืนๆ 130,386  601,823  5,634  376,293 
 1,440,533  11,766,673  12,522,855  38,895,773 
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21. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ประกอบดว้ย  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน        
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน -  7,139,766  -  7,139,766 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 22,840,806  -  22,840,806  - 
ขาดทุนจากสัญญางานโครงการท่ีสร้างภาระ  36,000,906  -  36,000,906  - 
 58,841,712  7,139,766  58,841,712  7,139,766 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน        
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (หมายเหตุขอ้ 11.2) 755,366  7,139,766  755,366  7,139,766 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์(หมายเหตุขอ้ 12) 1,638,529  -  1,638,529  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (หมายเหตุขอ้ 11.2) 22,840,806  -  22,840,806  - 
ขาดทุนจากสัญญางานโครงการท่ีสร้างภาระ  
    (หมายเหตุขอ้ 15) 36,000,906 

 
- 

 
36,000,906 

 
- 

 61,235,607  7,139,766  61,235,607  7,139,766 

22. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือ
มากกว่าหน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคลหรือกิจการนั้นมีอ านาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัย่อย และบริษทัย่อยใน
เครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออก
เสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารส าคญัรวมทั้งกรรมการและพนกังาน
ของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งค านึงถึงรายละเอียด
ของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
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บริษทัถูกควบคุมโดยบริษทั แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัใหญ่”) ซ่ึงตั้งอยูใ่น
ประเทศไทยและเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัใหญ่ดงักล่าวถือหุน้ใน
บริษัทคิดเป็นจ านวนร้อยละ 37.61 (31 ธันวาคม 2561 : ร้อยละ 39.23) ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 
จ านวนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 62.39 (31 ธนัวาคม 2561 : ร้อยละ 60.77) ถือโดยบุคคลทัว่ไป 

ความสัมพนัธ์ท่ีกิจการมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกนัในกิจการ 
หรือเป็นกิจการท่ีกิจการควบคุม หรือควบคุมร่วมกนั หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบักิจการ 
มีดงัน้ี 

ช่ือกจิการ 
ประเทศ
ทีจ่ัดตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   
1. บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค จ ากดั                       ไทย บริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 

    (มหาชน)   
2. บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
3. บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
4. บริษทั ยดูบับลิวซี โซล่าร์ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
5. บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
6.  บริษทั ยดูบับลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
7. บริษทั ยดูบับลิวซีซี (กมัพชูา) จ ากดั กมัพชูา บริษทัยอ่ย 
8. บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัร่วม 
9. บริษทั สระบุรี เอนเนอยี ่ซิสเตม็ส์ 2 จ  ากดั ไทย บริษทัร่วม 
10. บริษทั อินเตอร์โกลบ อินเวสเมนต ์จ ากดั กมัพชูา บริษทัร่วม 
11. บริษทั พาโนวา่ จ ากดั ไทย บริษทัร่วม 
12. บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
13. บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
14. บริษทั ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั  ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
15. บริษทั เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
16. บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
17. บริษทั ดบัเบิลยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
18. ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและมีความรับผิดชอบในการวางแผน  

   สั่งการและควบคุมกิจการต่าง ๆ ของกิจการ 
   ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึงกรรมการ 
   ของบริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหาร 
   หรือไม่) 

 



 

- 26 - 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 

  
รายไดจ้ากงานโครงการ ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมหกัตน้ทุนขายในอตัราเฉล่ีย 
    ประมาณร้อยละ 10 
รายไดจ้ากการขาย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมหกัตน้ทุนขายในอตัราเฉล่ีย 
    ประมาณร้อยละ 20-30 
ดอกเบ้ียรับ ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการของบริษทั 
    โดยอา้งอิงจากตน้ทุนเงินกูย้มืของบริษทั 
เงินปันผลรับ ตามท่ีมติไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
    หรือบริษทัร่วม 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ เงินเดือน  ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการและท่ีประชุม 
   เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง และโบนสั    ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
ดอกเบ้ียจ่าย ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการอา้งอิงจากตน้ทุน 
    เงินกูย้มืของบริษทั 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

22.1 รายได ้ 

 งบการเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2562  2561 
 บาท  บาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน    
รายไดจ้ากงานโครงการ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  27,857 
รายไดค้่าเช่า - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 600,000  600,000 
ดอกเบ้ียรับ - บริษทัร่วม 127,317  124,266 
 727,317  752,123 
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 งบการเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2562  2561 
 บาท  บาท 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน    
รายไดจ้ากงานโครงการ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  2,202,110 
รายไดจ้ากการขาย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  773,460 
รายไดค้่าเช่า - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,200,000  1,200,000 
ดอกเบ้ียรับ - บริษทัร่วม 255,767  253,219 
 1,455,767  4,428,789 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2562  2561 
 บาท  บาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน    
รายไดจ้ากงานโครงการ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  27,857 
รายไดจ้ากการขาย - บริษทัยอ่ย -  258,590 
รายไดค้่าเช่า - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 600,000  600,000 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - บริษทัยอ่ย 1,172,793  8,471,067 
ดอกเบ้ียรับ - บริษทัยอ่ย 10,225,086  19,783,308 
ดอกเบ้ียรับ - บริษทัร่วม 127,317  124,266 
 12,125,196  29,265,088 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2562  2561 
 บาท  บาท 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน    
รายไดจ้ากงานโครงการ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  2,202,110 
รายไดจ้ากการขาย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  773,460 
รายไดจ้ากการขาย - บริษทัยอ่ย 270,000  1,281,716 
รายไดค้่าเช่า - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,200,000  1,200,000 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - บริษทัยอ่ย 2,338,454  8,471,067 
เงินปันผล - บริษทัยอ่ย 1,920,000  - 
ดอกเบ้ียรับ - บริษทัยอ่ย 29,196,837  38,534,486 
ดอกเบ้ียรับ - บริษทัร่วม 255,767  253,219 
 35,181,058  52,716,058 

22.2 ค่าใชจ่้าย 

 งบการเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2562  2561 
 บาท  บาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน    
ดอกเบีย้จ่าย    
บริษทัใหญ่ 1,161,041  837,699 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,395,292  1,395,292 
 2,556,333  2,232,991 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ    
(รวมอยูใ่น “ค่าใชจ่้ายในการขาย” และ “ค่าใชจ่้ายในการบริหาร”)    
ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,459,992  4,425,984 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 42,512  145,580 
 2,502,504  4,571,564 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน    
บริษทัใหญ่ 240,000  1,653,699 
    
ค่าบริการ    
บริษทัใหญ่ 1,685,929  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,041,453  14,815,608 
 7,727,382  14,815,608 
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 งบการเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2562  2561 
 บาท  บาท 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน    
ดอกเบีย้จ่าย    
บริษทัใหญ่ 2,403,781  1,666,192 
กรรมการ -  96,986 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,775,251  2,729,223 
 5,179,032  4,492,401 

    
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั    
(รวมอยูใ่น “ค่าใชจ่้ายในการขาย” และ “ค่าใชจ่้ายในการบริหาร”)    
ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,855,986  8,181,952 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 85,025  291,161 
 4,941,011  8,473,113 

    
ค่าธรรมเนียมอ่ืน    
บริษทัใหญ่ 480,000  1,833,699 
    
ค่าบริการ    
บริษทัใหญ่ 3,221,156  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,909,604  17,787,949 
 16,130,760  17,787,949 

ซ้ือวตัถุดบิ    
บริษทัยอ่ย -  184,715 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  2,130,020 
 -  2,314,735 

    
ค่าใช้จ่ายอ่ืน    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  49,840 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2562  2561 
 บาท  บาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน    
ดอกเบีย้จ่าย    
บริษทัใหญ่ 1,161,041  837,699 
บริษทัยอ่ย 149,589  149,589 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,395,292  1,395,292 
 2,705,922  2,382,580 

    
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั    
(รวมอยูใ่น “ค่าใชจ่้ายในการขาย” และ “ค่าใชจ่้ายในการบริหาร”)    
ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,422,992  3,880,234 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 42,513  145,580 
 2,465,505  4,025,814 

    
ค่าธรรมเนียมอ่ืน    
บริษทัใหญ่ 180,000  1,653,699 
    
ค่าบริการ    
บริษทัใหญ่ 1,456,340  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,041,251  14,815,608 
 7,497,591  14,815,608 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2562  2561 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน บาท  บาท 
ดอกเบีย้จ่าย    
บริษทัใหญ่ 2,403,781  1,666,192 
บริษทัยอ่ย 297,534  297,534 
กรรมการ -  96,986 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,775,251  2,729,223 
 5,476,566  4,789,935 

    
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั    
(รวมอยูใ่น “ค่าใชจ่้ายในการขาย” และ “ค่าใชจ่้ายในการบริหาร”)    
ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,763,986  7,195,702 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 85,025  291,161 
 4,849,011  7,486,863 

    
ค่าธรรมเนียมอ่ืน    
บริษทัใหญ่ 360,000  1,833,699 
    
ค่าบริการ    
บริษทัใหญ่ 2,903,638  -  
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,909,604  17,787,949 
 15,813,242  17,878,949  

    
ซ้ือวตัถุดบิ    
บริษทัยอ่ย -  184,715 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  2,130,020 
 -  2,314,735 

    
ค่าใช้จ่ายอ่ืน    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  49,840 
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22.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (หมายเหตุขอ้ 8) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ลูกหนีก้ารค้า        

   บริษทัยอ่ย -  -  -  2,259,840 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,590,445  15,887,321  15,590,445  15,887,321 
 15,590,445  15,887,321  15,590,445  18,147,161 

ลูกหนีอ่ื้น        
   บริษทัยอ่ย -  -  8,778,428  3,629,540 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 777,810  777,810  777,809  777,809 
   กรรมการ 2,263,162  2,263,162  2,263,161  2,263,161 
 3,040,972  3,040,972  11,819,398  6,670,510 

 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  

 
 

 
 

 
 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,038,924  -  4,038,924  - 
        
รายได้ค้างรับ        
   บริษทัยอ่ย -  -  167,237,472  142,528,119 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,388,953  3,705,186  4,388,953  3,705,186 
 4,388,953  3,705,186  171,626,425  146,233,305 

22.4 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษทัยอ่ย - - -  625,921,798  1,346,376,598 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,221,750  8,682,290  8,221,750  8,682,290 
 8,221,750  8,682,290  634,143,548  1,355,058,888 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี  

   งบการเงิน 
 งบการเงินรวม  เฉพาะกจิการ 
 บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 8,682,290  1,355,058,888 
ใหกู้ย้มืเพ่ิม -  58,742,049 
ช าระคืน -  (777,630,707) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (460,540)  (2,026,682) 
ยอดคงเหลือปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 8,221,750  634,143,548 

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นเงินให้กู ้ยืมในสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ  
เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนภายในระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปีและมีดอกเบ้ียในอตัราระหว่าง
ร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561 : ร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี) เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าวเป็น
เงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั 

22.5 เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(รวมอยูใ่น “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน”) 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561 
 บาท  บาท 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,125  1,125 
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22.6 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (หมายเหตุขอ้ 14) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เจ้าหนีก้ารค้า     0   
   บริษทัยอ่ย -  -  -  932,800 
        
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        
   บริษทัใหญ่ 12,427,062  7,679,472  12,032,643  6,555,972 
   บริษทัยอ่ย - - -  297,534  50,959 
   กรรมการ 83,143  99,050  83,143  99,050 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,601,356  1,523,887  3,601,356  1,523,887 
 16,111,561  9,302,409  16,014,676  8,229,868 

        
เจ้าหนีอ่ื้น        

   กรรมการ 7,250  -  -  - 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,890,488  3,020,976  1,890,488  2,383,106 
 1,897,738  3,020,976  1,890,488  2,383,106 

        

22.7 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษทัใหญ่ 110,000,000  120,000,000  110,000,000  120,000,000 
บริษทัยอ่ย - - -  15,000,000  15,000,000 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 108,500,000  118,500,000  108,500,000  118,500,000 
 218,500,000  238,500,000  233,500,000  253,500,000 

 



 

- 35 - 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 

   งบการเงิน 
 งบการเงินรวม  เฉพาะกจิการ 
 บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 238,500,000  253,500,000 
กูย้มืเพ่ิม 60,000,000  60,000,000 
ช าระคืน (80,000,000)  (80,000,000) 
ยอดคงเหลือปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 218,500,000  233,500,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมในสกุลเงินบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนด
ช าระคืนภายในระหว่าง 3 เดือนถึง 1 ปีและมีดอกเบ้ียในอตัราระหว่างร้อยละ 4.00 - 5.25 ต่อปี  
ซ่ึงเป็นเงินกูย้มืระยะสั้นท่ีไม่มีหลกัประกนั (31 ธนัวาคม 2561 : ร้อยละ 4.00 - 5.25 ต่อปี)  

23. ภาระผูกพนั 
23.1 ยอดรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้

มีดงัน้ี  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภายใน 1 ปี 2,415,168  4,355,498  495,168  515,498 
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 6,714,618  6,962,202  954,618  1,202,202 

 9,129,786  11,317,700  1,449,786  1,717,700 

23.2 ยอดรวมของภาระผกูพนัอ่ืน มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 18,543,408  52,424,000  17,543,408  52,424,000 

หนงัสือค ้าประกนัดงักล่าวค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร 
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24. การจัดประเภทรายการใหม่ 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และรายการ
บางรายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือน
และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
จดัประเภทรายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสาม
เดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ดงัน้ี 

  หน่วย :บาท 

 
งบการเงนิ 

รวม  
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
 การจัดประเภท 

รายการเดมิ  
การจัดประเภท 
รายการใหม่ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
 

  
 บาท  บาท     
        
งบแสดงฐานะการเงนิ        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 40,330,845  -  หน้ีสินภาษีเงินได ้        
รอการตดับญัชี 

 สินทรัพยภ์าษีเงินได ้          
รอการตดับญัชี 

        
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน       

ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 7,139,766  7,139,766  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
        
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน       

ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 7,139,766  7,139,766  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
        

25. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 


