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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และผลการ
ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 
งบการเงินทีต่รวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด 

วนัเดียวกนั  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน 
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจา้ได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้ งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 
แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 



 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการข้อ 4 และ ข้อ 13 เร่ืองประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ  
ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ และเร่ืองค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมของกลุ่มกิจการเกิดจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด 
เงินสดดังต่อไปน้ี บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอร์ยี่ จ ากดั (PGE) 
จ  านวน 52.32 ลา้นบาท บริษทั สตึกไบโอแมส จ ากดั (SATUEK) 
จ านวน 40.00 ลา้นบาท และ บริษทั ยดูบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส 
จ ากดั (UAB) จ านวน 6.29 ลา้นบาท กลุ่มกิจการมีความจ าเป็นตอ้ง
ทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
 

ขา้พเจา้ให้ความส าคญัเร่ืองการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม
เน่ืองจากมูลค่าของค่าความนิยมมีสาระส าคญัต่องบการเงิน มูลค่า 
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของค่าความนิยมข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร
ในการก าหนดตวัแปรต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประเมินมูลค่า เช่น รายได ้
อตัราการเติบโตของรายได ้อตัราก าไรขั้นตน้และอตัราคิดลด  
 

ผูบ้ริหารไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมโดย 
 

1. ค านวณหามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมจาก
มูลค่าจากการใชข้องแต่ละหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด
โดยวิธีการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 
กระแสเงินสดของ PGE ข้ึนอยู่กบัประมาณการกระแสเงิน
สด (รายได้ ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน) ท่ีเกิดข้ึนจาก
สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดส าหรับห้าปีข้างหน้าโดยใช้
สมมติฐานวา่ไม่มีอตัราการเติบโตของกระแสเงินสดตั้งแต่ปี
ท่ีหา้เป็นตน้ไป และกระแสเงินสดของ SATUEK และ UAB 
ข้ึนอยูก่บัประมาณการกระแสเงินสด (รายได ้ค่าใชจ่้ายและ
ค่าใชจ่้ายฝ่ายทุน) ท่ีเกิดข้ึนแต่ละหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสดส าหรับระยะเวลาท่ีเหลืออยูภ่ายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟ
และคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตเป็นมูลค่า
ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของเงินทุน
เป็นอตัราคิดลด และ 

 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง  
 

 ไดรั้บประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีจดัท า
ข้ึนโดยผู ้บริหารของกลุ่มกิจการ และได้ท าความ
เขา้ใจและประเมินวธีิการจดัท าประมาณการดงักล่าว  

 
 เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวกบั

งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติจากผูบ้ริหารของกลุ่ม
กิจการ  

 
 สอบ ถ ามผู ้บ ริห ารใน เชิ งท ดสอบ เก่ี ยวกับ

สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใช้ในการจดัท าประมาณการ
กระแสเงินสด เช่น รายได้ อัตราการเติบโตของ
รายได้ อัตราก าไรขั้ นต้นและอัตราคิดลด โดย
อ้ า ง อิ งกั บ แ น ว โน้ ม ส ภ าพ เศ รษ ฐ กิ จ แ ล ะ
อุตสาหกรรม โดยค านึงถึง ความอ่อนไหวของ
สมม ติฐาน ดังก ล่ าว ท่ี มี ผล ต่ อ มู ล ค่ าของ ค่ า 
ความนิยม และ 
 

 ทดสอบความถูกตอ้งของการค านวณและพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของกระแสเงินสดท่ีรวมในการ
คิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของ
กิจการ 
 

จากการตรวจสอบตามวิธีการขา้งตน้ ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ี
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการใชมี้ความสมเหตุสมผลตามหลกัฐาน
สนับสนุนและเหมาะสมกบัสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม
ในปัจจุบนั 
 

 



 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

2. เปรียบเทียบกบัมูลค่าจากการใชง้านของแต่ละหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสดกบัมูลค่าตามบญัชีและพิจารณาบนัทึกตั้งค่า
เผือ่การดอ้ยค่าถา้หากมูลค่าจากการใชน้อ้ยกวา่มูลค่าตามบญัชี  

 

จากการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมประจ าปีดงักล่าว 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการได้รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่า
ความนิยมของ PGE จ านวน 52.32 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม 
ทั้ งน้ีสมมติฐานท่ีส าคัญได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัขอ้ 13 
 

 

 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการขอ้ 2 และ ขอ้ 11 เร่ืองนโยบายการบญัชีและเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
 

กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมซ่ึงบันทึกบัญชีโดยวิธี 
ส่วนได้เสีย เม่ือมีหลักฐานซ่ึงบ่งช้ีถึงการด้อยค่า ผูบ้ริหารจึง
ประเมินการดอ้ยค่า โดยการเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืนของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมกบัมูลค่าตามบญัชี  
 
 
 

 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถงึเร่ืองดังต่อไปน้ี  
 

 ประเมินกระบวนการจดัท าขอ้มูลเพื่อทดสอบการ
ดอ้ยค่าของผูบ้ริหาร และประเมินประสบการณ์ใน
อดีตของผู ้บริหาร รวมถึงดุลยพินิจท่ีส าคัญของ
ผูบ้ริหารท่ีใชใ้นการประเมิน 

 
 ประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากมูลค่ามูลค่า

ยุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย โดยมูลค่ายุติธรรม
อา้งอิงกบั ราคาท่ีราคาเสนอซ้ือในตลาด MAI  

 
 ประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจาก

การใชโ้ดยวธีิการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคต สอบทานหลักฐานสนับสนุนข้อ
สมมติฐานและดุลยพินิจท่ีส าคญั พิจารณาหลกัฐาน
จากแหล่งขอ้มูลภายนอกและความแม่นย  าของขอ้
สมมติฐานและประมาณการของผูบ้ริหารในอดีต 
โดยเฉพาะเร่ืองอตัราการเติบโต อตัราก าไรขั้นตน้ 
และอตัราการคิดลด 

 
 กระทบยอดขอ้มูลท่ีใช้ในการท าประมาณการกบั

หลกัฐานสนับสนุน เช่น งบประมาณท่ีได้รับการ
อนุมติัแลว้ 

 
 



 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เน่ืองด้วยสภาพเศรษฐกิจตกต ่ า  
กลุ่มกิจการพบว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษทั ไดเมท 
สยาม จ ากดั (มหาชน) (DIMET) ซ่ึงถูกจดัประเภทเป็นเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมดว้ยสัดส่วนผูถื้อหุ้นร้อยละ 24.50 มีมูลค่าเกินกว่ามูลค่า
ตลาด ดงันั้นกลุ่มกิจการจึงทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว
โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่าตามบัญชี        
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน คือ จ านวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่า
ยติุธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้ มูลค่าจาก
การใช้ค านวณโดยวิธีการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตจากผลการทดสอบพบว่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงิน
ลงทุนใน DIMET จ  านวน 110.75 ลา้นบาท และ 117.34  ลา้นบาท 
ได้บัน ทึกไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการ
ตามล าดบั 
 

ขา้พเจา้ให้ความส าคญัในเร่ืองดงักล่าวเน่ืองจากผลขาดทุนจากการ 
ดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวม 
 

 

 ทดสอบความถูกตอ้งของการค านวณและพิจารณา
ความเหมาะสมของกระแสเงินสดท่ีรวมอยูใ่นการ
คิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของ
กิจการ และ 
 

 ตรวจสอบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อ
สมมติฐานเพื่อหาขอบเขตท่ีการเปล่ียนแปลงอนัไม่
พึ งประสงค์  ทั้ งการเป ล่ียนแปลงรายตัวและ
โดยรวม ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิดการดอ้ยค่าข้ึน 

 
จากการตรวจสอบตามวิธีการขา้งตน้ ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญั 
ท่ีผู ้บ ริหารของกลุ่มกิจการใช้มีความสมเหตุสมผลตาม
หลกัฐานสนบัสนุนเหมาะสมกบัสถานการณ์ และสอดคลอ้ง
กบัความเขา้ใจของขา้พเจา้ 
 

  

 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ 
ผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 



 

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
 

กรรมการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็น
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย่ง  
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรง
ตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกรรมการ  



 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
อยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความ 
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง 
ตามท่ีควรหรือไม่ 

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ 
การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง 
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ
ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของ 
ผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้
พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 

พสิิฐ  ทางธนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 
กรุงเทพมหานคร 
22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 



บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 103,117,401 454,718,117 60,006,368 392,453,714

เงินลงทุนชัว่คราว 8 872,042 860,331 872,042 860,331

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 648,665,299 477,682,164 632,787,911 390,316,949

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28.4 8,858,890 12,500,000 1,270,637,901 1,145,577,878

สินคา้คงเหลือ 10 596,317,486 419,393,528 566,102,401 367,205,518

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 33,871,374 17,825,321 12,562,688 331,473

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,391,702,492 1,382,979,461 2,542,969,311 2,296,745,863

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 42,725,000 3,125,000 41,125,000 1,525,000

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.1 - - 531,302,417 599,266,251

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.2 122,076,045 227,212,163 122,900,375 228,360,983

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,542,668,166 1,407,812,640 314,453,213 288,733,337

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 375,412,363 424,004,557 2,007,887 2,477,673

ค่าความนิยม 13 46,288,517 98,604,170 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 10,044,953 13,756,949 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 30,298,013 44,067,915 30,298,013 44,067,915

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,169,513,057 2,218,583,394 1,042,086,905 1,164,431,159

รวมสินทรัพย์ 3,561,215,549 3,601,562,855 3,585,056,216 3,461,177,022

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

7



บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 63,333,042 243,306,453 63,333,042 243,306,453

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 500,782,212 266,092,575 421,157,186 169,101,084

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28.7 168,500,000 - 183,500,000 -

หุ้นกู้ 15 800,000,000 - 800,000,000 -

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 7,986,021 9,364,602 1,263,074 1,188,927

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 31,146,569 18,602,025 24,255,027 9,286,696

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,571,747,844 537,365,655 1,493,508,329 422,883,160

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หุ้นกู้ 15 - 800,000,000 - 800,000,000

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  15 9,022,516 13,531,810 1,998,690 3,261,764

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 38,952,031 34,760,142 36,425,653 33,175,267

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 42,915,138 68,259,557 38,973,618 34,912,343

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 90,889,685 916,551,509 77,397,961 871,349,374

รวมหนีสิ้น 1,662,637,529 1,453,917,164 1,570,906,290 1,294,232,534

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

8



บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั จ  านวน 19,071,197,130 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 20 1,907,119,713 1,907,119,713 1,907,119,713 1,907,119,713

ทุนท่ีออกและช าระเต็มมูลค่าแลว้

หุ้นสามญั จ  านวน 13,162,517,864 หุ้น 

ช าระเต็มมูลค่าแลว้หุ้นละ 0.10 บาท

(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : หุ้นสามญั 

จ  านวน 13,162,475,256 หุ้น 

20 1,316,251,786 1,316,247,526 1,316,251,786 1,316,247,526

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20 264,331,893 264,331,893 264,331,893 264,331,893

ส่วนเกินจดัสรร - ใบส าคญัแสดงสิทธิ 20 309,998,676 309,998,676 309,998,676 309,998,676

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 23 17,856,197 16,170,354 17,856,197 16,170,354

ก าไร(ขาดทุน)สะสม (271,662,745) (13,468,930) (93,349,582) 79,573,483

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการตีมูลค่าท่ีดิน 223,920,876 180,622,556 199,060,956 180,622,556

ผลต่างสะสมจากการแปลงค่างบการเงิน (156,138) - - -

การเปล่ียนแปลงสดัส่วนในบริษทัยอ่ย (7,192,748) - - -

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,853,347,797 2,073,902,075 2,014,149,926 2,166,944,488

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 45,230,223 73,743,616 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,898,578,020 2,147,645,691 2,014,149,926 2,166,944,488

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 3,561,215,549 3,601,562,855 3,585,056,216 3,461,177,022

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ช าระเต็มมูลค่าแลว้หุ้นละ 0.10 บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

9



บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากงานโครงการ 923,878,399 765,900,911 923,878,399 765,900,911

รายไดจ้ากการขายสินคา้อุตสาหกรรม 11,308,472 18,958,476 11,308,472 18,958,476

รายไดจ้ากการขายสินคา้อ่ืน 30,723,158 44,536,129 - -

รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้า 355,390,620 271,008,756 - -

รายไดอ่ื้น 24 49,923,974 40,986,494 117,500,205 86,317,336

รวมรายได้ 6 1,371,224,623 1,141,390,766 1,052,687,076 871,176,723

ค่าใช้จ่าย 26

ตน้ทุนงานโครงการ 868,115,830 689,379,507 868,115,830 689,379,507

ตน้ทุนขายสินคา้อุตสาหกรรม 7,749,323 13,386,415 7,749,323 13,386,415

ตน้ทุนขายสินคา้อ่ืน 66,362,786 63,051,636 - -

ตน้ทุนขายกระแสไฟฟ้า 364,141,598 212,853,962 - -

ค่าใชจ่้ายในการขาย 10,211,456 12,347,458 4,660,756 4,527,072

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 129,720,233 164,867,144 72,591,877 69,351,041

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 163,070,590 878,142 199,688,834 15,207,848

ตน้ทุนทางการเงิน 25 52,642,259 59,518,392 57,503,698 58,908,431

รวมค่าใช้จ่าย 1,662,014,075 1,216,282,656 1,210,310,318 850,760,314

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 11.2 (6,261,215)         (4,560,086)         - -

(ขาดทุน)ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ (297,050,667) (79,451,976) (157,623,242) 20,416,409

รายไดภ้าษีเงินได(้ค่าใชจ่้าย) 19 23,479,468 25,923,761 (8,376,628) (4,237,552)

(ขาดทุน)ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (273,571,199) (53,528,215) (165,999,870) 16,178,857

ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานที่ยกเลกิ - (2,514,197) - -

(ขาดทุน)ก าไรส าหรับปี (273,571,199) (56,042,412) (165,999,870) 16,178,857

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 (6,809,593) (4,168,457) (6,546,690) (5,177,794)

ก าไรจากการตีมูลค่าท่ีดินและอาคาร 12 54,122,900 - 23,048,000 -

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

   ไปยงัก าไรหรือขาดทุน 18 (9,462,662) 833,692 (3,300,262) 1,035,559

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 37,850,645 (3,334,765) 13,201,048 (4,142,235)

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (223,054) - - -

รวมรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (223,054) - - -

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 37,627,591 (3,334,765) 13,201,048 (4,142,235)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (235,943,608) (59,377,177) (152,798,822) 12,036,622

การปันส่วนของ(ขาดทุน)ก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (250,970,209) (35,410,029) (165,999,870) 16,178,857

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (22,600,990) (20,632,383) - -

(273,571,199) (56,042,412) (165,999,870) 16,178,857

การปันส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นของเจา้ของของบริษทัใหญ่ (213,365,790) (38,744,794) (152,798,822) 12,036,622

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (22,577,818) (20,632,383) - -

(235,943,608) (59,377,177) (152,798,822) 12,036,622

ก าไรต่อหุ้น 27

(ขาดทุน)ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.0191) (0.0027) (0.0126) 0.0012

จากการด าเนินงานยกเลิก - (0.0002) - -

(ขาดทุน)ก าไรต่อหุ้นปรับลด

จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.0191) - (0.0126) 0.0011

จากการด าเนินงานยกเลิก - - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผลก าไรทีย่งั

ทุนทีอ่อก จัดสรรแล้ว - ไม่เกดิขึน้จริง ผลต่างจาก การเปลี่ยนแปลง รวมส่วนของ

และช าระ ส่วนเกนิ  ส่วนเกนิจัดสรร - ทุนส ารอง จากการ การแปลงค่า สัดส่วน ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี รวมส่วนของ

เต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ  ใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ตีมูลค่าทีด่ิน งบการเงนิ ในบริษทัย่อย บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปีวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,316,212,957 264,331,893 309,998,676 15,417,135 52,352,782 180,622,556 - - 2,138,935,999 94,375,999 2,233,311,998

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับปี

หุน้สามญัท่ีออกจากการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิ 20 34,569 - - - - - - - 34,569 - 34,569
จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 23 - - - 753,219 (753,219) - - - - - -
จ่ายเงินปันผล 22 - - - - (26,323,699) - - - (26,323,699) - (26,323,699)
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - (38,744,794) - - - (38,744,794) (20,632,383) (59,377,177)

ยอดคงเหลือปลายปีวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 1,316,247,526 264,331,893 309,998,676 16,170,354 (13,468,930) 180,622,556 - - 2,073,902,075 73,743,616 2,147,645,691

ยอดคงเหลือต้นปีวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,316,247,526 264,331,893 309,998,676 16,170,354 (13,468,930) 180,622,556 - - 2,073,902,075 73,743,616 2,147,645,691

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับปี

หุน้สามญัท่ีออกจากการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิ 20 4,260 - - - - - - - 4,260 - 4,260
ลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - 301,472 301,472
จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 23 - - - 1,685,843 (1,685,843) - - - - - -
การเปล่ียนแปลงสดัส่วนในบริษทัยอ่ย 11.1 - - - - - - - (7,192,748) (7,192,748) (6,237,047) (13,429,795)
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - (256,507,972) 43,298,320 (156,138) - (213,365,790) (22,577,818) (235,943,608)

ยอดคงเหลือปลายปีวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 12

งบการเงนิรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

7



บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ทุนที่ออก จัดสรรแล้ว - ผลก าไรที่ยงั

และช าระ ส่วนเกนิ  ส่วนเกนิจัดสรร - ทุนส ารอง ไม่เกดิขึน้จริง รวมส่วนของ

เตม็มูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั  ใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร จากการตมูีลค่าที่ดนิ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นปีวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,316,212,957 264,331,893 309,998,676 15,417,135 94,613,779 180,622,556 2,181,196,996

การเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับปี

การออกหุ้นสามญั 20 34,569 - - - - - 34,569

จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 23 - - - 753,219 (753,219) - -

จ่ายเงินปันผล 22 - - - - (26,323,699) - (26,323,699)

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - 12,036,622 - 12,036,622

ยอดคงเหลือปลายปีวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 1,316,247,526 264,331,893 309,998,676 16,170,354 79,573,483 180,622,556 2,166,944,488

ยอดคงเหลือต้นปีวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,316,247,526 264,331,893 309,998,676 16,170,354 79,573,483 180,622,556 2,166,944,488

การเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับปี

การออกหุ้นสามญั 20 4,260 - - - - - 4,260

จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 23 - - - 1,685,843 (1,685,843) - -

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - (171,237,222) 18,438,400 (152,798,822)

ยอดคงเหลือปลายปีวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,316,251,786 264,331,893 309,998,676 17,856,197 (93,349,582) 199,060,956 2,014,149,926

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

13

งบการเงินเฉพาะบริษทั

ก าไรสะสม

7



บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

(ขาดทุน)ก าไรก่อนภาษีเงินได้ (297,050,667) (81,966,173) (157,623,242) 20,416,409

รายการปรับปรุง : 

ดอกเบ้ียรับ 24 (9,069,841) (3,376,737) (79,377,112) (58,890,938)

ดอกเบ้ียจ่าย 25 48,231,283 55,874,454 53,092,722 55,265,249

หน้ีสงสัยจะสูญ 26 4,735,220 5,062,077 - 1,969,108

กลบัรายการคา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากการรับช าระคืน 26 - (2,495,711) - (2,495,711)

ขาดทุนจากการลดลงของมูลคา่ของสินคา้คงเหลือ(กลบัรายการ) 26 1,896,876 283,687 159,796 (2,031,994)

คา่เส่ือมราคา 12 91,142,746 72,066,920 9,572,784 8,451,799

คา่ตดัจ าหน่าย 14 48,711,494 44,886,165 514,086 565,005

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 17 3,702,265 4,338,515 3,023,665 2,539,303

ก าไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 24 - (13,739,616) - (4,812,500)

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 488,912 3,316 926,313 3,316

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 878,142 - 15,207,848

ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,800) - (1,800) (26,261)

ส่วนแบ่งขาดทุนในกิจการร่วมคา้ - 3,411,266 - -

ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทัร่วม 11.2 6,261,215 1,148,820 - -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.2 110,754,937 - 117,340,642 -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.1 - - 82,348,192 -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 13 52,315,653 - - -

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (175,138,147) 5,141,603 (209,880,129) 118,714,019

สินคา้คงเหลือ (178,985,795) 22,057,709 (199,056,679) 60,410,713

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (17,869,877) (5,465,497) (12,231,215) 2,851,657

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,977 - 5,977 -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 242,853,606 (34,814,781) 261,492,101 (91,010,323)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย 17 (6,319,969) (6,257,970) (6,319,969) (6,257,970)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,538,544 (1,714,661) 14,968,331 (7,006,737)

เงินสดจากการด าเนินงาน (60,797,368) 65,321,528 (121,045,537) 113,861,992

เงินสดรับดอกเบ้ีย 8,610,995 7,009,159 45,856,485 2,676,933

เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้ 21,255,488 23,527,183 21,255,488 23,527,183

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (45,233,905) (50,373,444) (50,132,051) (45,798,837)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (13,283,356) (26,783,196) (15,107,178) (24,451,614)

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน (89,448,146) 18,701,230 (119,172,793) 69,815,657

14

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบ
การเงินน้ี
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บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากประจ า (11,711) (12,623) (11,711) (12,623)
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (39,600,000) (1,600,000) (39,600,000) -
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28.4 (9,347,802) (119,775,988) (223,413,673) (821,334,095)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (166,150,052) (152,265,551) (11,829,660) (11,863,091)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 (119,300) (167,279) (44,300) (132,900)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.2 (11,880,034) (228,360,983) (11,880,034) (228,360,983)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิจากเงินสดท่ีไดรั้บ (10,262,372) (617,815,498) (11,676,007) (158,493,314)
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28.4 - 126,815,988 84,927,794 159,545,650
เงินสดรับจากการขายบริษทัยอ่ย - 134,800,000 - 134,800,000
เงินสดรับจากการขายกิจการร่วมคา้ - 66,000,000 - 66,000,000
เงินสดรับคืนจากเงินมดัจ าเม่ือซ้ือกิจการ - 9,000,000 - 9,000,000
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,800 2,797,612 1,800 26,262

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (237,369,471) (780,584,322) (213,525,791) (850,825,094)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 80,000,000 - 80,000,000 -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัใหญ่ 28.7 80,000,000 - 80,000,000 -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28.7 88,500,000 - 103,500,000 -
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - 800,000,000 - 800,000,000
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 20 4,260 34,569 4,260 34,569
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (280,000,000) (104,547,061) (280,000,000) (104,547,061)
เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (11,221,875) - (1,188,927) -
เงินปันผลจ่าย - (26,323,699) - (26,323,699)

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (42,717,615) 669,163,809 (17,684,667) 669,163,809

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (369,535,232) (92,719,283) (350,383,251) (111,845,628)
ยอดคงเหลือตน้ปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 454,718,117 547,437,400 392,453,714 504,299,342
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน (1,389) - - -

ยอดคงเหลือส้ินปีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 85,181,496 454,718,117 42,070,463 392,453,714

ส าหรับขอ้มูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการดงัน้ี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 103,117,401 454,718,117 60,006,368 392,453,714
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 15 (17,935,905) - (17,935,905) -

85,181,496 454,718,117 42,070,463 392,453,714

รายการทีม่ิใช่เงินสดทีม่ีสาระส าคญั

การซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ช าระเป็นเงินสด 415,000 - 415,000 -
การซ้ืออุปกรณ์โดยการท าสัญญาเช่าการเงิน 5,334,000 1,160,501 - 1,024,511

15

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบ
การเงินน้ี
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บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

16 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษทั เอ้ือวิทยา จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็เอไอ (Market for Alternative Investment: MAI) แห่งประเทศไทย และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
247 ถนนร่มเกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายโครงเหล็กชุบสังกะสีส าหรับเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม และโครงเหล็กสถานีไฟฟ้ายอ่ย 
ใหบ้ริการชุบสงักะสีและจ าหน่ายสินคา้อุปกรณ์ส่งก าลงั 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ย วา่กลุ่มกิจการ 
 
การประกอบการธุรกิจของกลุ่มกิจการ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ 
  

1. บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ  ากดั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากพืชพลงังาน 
2. บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั  ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล 
3. บริษทั ยดูบับลิวซี โซล่าร์ จ  ากดั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
4. บริษทั สตึกไบโอแมส จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล 
5. บริษทั ยดูบับลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล 
6. บริษทั กรีน เอนเนอยี ่แพลนเทชัน่ส์ จ  ากดั ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากพืชพลงังาน 
7. บริษทั ยดูบับลิวซีซี (กมัพชูา) จ  ากดั ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและแปรรูปไมส้บั 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับการอนุมติัให้ออกเผยแพร่จากคณะกรรมการบริษทัท่ีมีอ านาจ เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์  
พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัซ่ึงใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 
ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ 
เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ 2.6) และ ท่ีดิน (หมายเหตุ 2.9) ท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชีในล าดบัต่อไป  
 
การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัและ
การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกิจการไปถือปฏิบติั และต้องเปิดเผย 
เร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือ ความซับซ้อน หรือ เก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนัยส าคญัต่องบการเงินใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยท่ีจดัท าตามกฎหมาย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561  
 
ผูบ้ริหารของกิจการได้ประเมินและพิจารณาแลว้ว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัต่อกิจการ ยกเวน้เร่ือง 
การเปิดเผยขอ้มูล 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.3 บญัชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 
(1) บริษทัยอ่ย 

 
บริษทัย่อยหมายถึงกิจการ(ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มกิจการมีการ
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจากการใชอ้  านาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี
กลุ่มกิจการมีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการจะไม่น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจาก
วนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอ านาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ี
โอนให้ส าหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระให้แก่
เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหร้วมถึงมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรม  
ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายุติธรรม  
หรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนา้การรวมธุรกิจ
ใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในก าไรหรือขาดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินใหรั้บรู้ผลก าไรขาดทุนท่ีเกิดข้ึน
ในก าไรหรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และใหบ้นัทึก
การจ่ายช าระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
 
ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ
ของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการวมธุรกิจ ท่ีมากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได้ท่ีได้มา ตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวม
ธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีได้มา เน่ืองจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม  
จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงังบก าไรขาดทุน 
 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั ยอดคงเหลือ และก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกลุ่มกิจการ ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
ก็จะตดัรายการในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า นโยบายการบญัชี
ของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 

2.3 บญัชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจา้ของของกลุ่มกิจการ ส าหรับ 
การซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และหุ้นท่ีไดม้าของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
สุทธิของหุน้ท่ีซ้ือมาในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ และก าไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ 

 

(3) การจ าหน่ายบริษทัยอ่ย 
 

เม่ือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ต้องหยุดรวมริษทัย่อยในการจดัท างบการเงินรวม ส่วนได้เสียในกิจการท่ีเหลืออยู่จะ 
วดัมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่า 
ตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงค์ในการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในรูปของ
บริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน ส าหรับทุกจ านวนท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจการนั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนวา่กลุ่มกิจการมีการจ าหน่ายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
 

(4)  บริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึงโดยทัว่ไปก็คือการท่ีกลุ่มกิจการถือหุ้น 
ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย
ในการแสดงในงบการเงินรวม 
 

(5) การบนัทึกเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 

ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงใน
ภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู่ เงินลงทุนใน
บริษทัร่วม รวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 

ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั กิจการตอ้งจดัประเภทรายการท่ีเคยรับรู้ใน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเขา้ก าไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง ก าไรและขาดทุนจากการลด
สดัส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นก าไรหรือขาดทุน และส่วนแบ่ง
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของการเปล่ียนแปลง
ภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วม
มีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกวา่มูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมนั้น ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใด ๆ ซ่ึงโดยเน้ือหา
แลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป  
เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.3 บญัชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
(5) การบนัทึกเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย (ต่อ) 

 
กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดการด้อยค่าหรือไม่  
หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจการจะค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนกับมูลค่า 
ตามบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในก าไรหรือขาดทุน 
 
รายการก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มกิจการกบับริษทัร่วมจะตดับญัชีตามสัดส่วนท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียในบริษทั
ร่วมนั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอน
ระหว่างกันเกิดการด้อยค่า บริษทัร่วมจะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของ 
กลุ่มกิจการ 
 

(6) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะ 
มีการปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่ตอ้งจ่าย ตน้ทุน
จะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
 

2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 
 

(ก) สกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน 
 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกั 
ท่ีกิจการด าเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 

รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ
หรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี 
ไดบ้นัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบของอตัรา
แลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้ก าไรหรือขาดทุน
ของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้
ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนดว้ย 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ (ต่อ) 

 
(ค) กลุ่มกิจการ 

 
การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มกิจการ (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) 
ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้น าเสนอ 
งบการเงินดงัน้ี 
 
 สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละงบแสดง 

ฐานะการเงินนั้น 
 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ แปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 
 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงาน 
ในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 
 

2.5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงคืน เงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และเงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดง ในส่วนของหน้ีสิน
หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน  
 

2.6 เงนิลงทุนระยะส้ัน 
 
กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม เป็น 3 ประเภท คือ (1) เงินลงทุนเพื่อคา้ (2) 
เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก าหนด และ (3) เงินลงทุนเผื่อขาย การจดัประเภทข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็น 
ผูก้  าหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมส าหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ  
 
(1) เงินลงทุนเพื่อคา้ คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลกัในการหาก าไรจากการเปล่ียนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้น และแสดงรวมไวใ้น

สินทรัพยห์มุนเวยีน 
(2) เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบก าหนด คือ เงินลงทุนท่ีมีก าหนดเวลาและผูบ้ริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไวจ้นครบ

ก าหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่จะครบก าหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
กจ็ะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

(3) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออัตราดอกเบ้ีย
เปล่ียนแปลงไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารแสดงเจตจ านงท่ีจะถือไวใ้นช่วงเวลาน้อยกว่า  
12 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กจ็ะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน หรือเวน้แต่กรณีท่ีฝ่ายบริหารมีความจ าเป็น
ท่ีตอ้งขายเพื่อเพิ่มเงินทุนด าเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.6 เงนิลงทุนระยะส้ัน (ต่อ) 
 

เงินลงทุนทั้ง 3 ประเภทรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงเงินลงทุนนั้น
รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการท ารายการ 
 

เงินลงทุนเพื่อคา้และเงินลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม รายการก าไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงิน
ลงทุนเพื่อคา้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน รายการก าไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้ในส่วนของก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
 

เงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนดวดัมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง หักด้วย 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 

กิจการจะทดสอบค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการด้อยค่าเกิดข้ึน หากราคาตามบญัชี 
ของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กิจการจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผือ่การดอ้ยค่ารวมไวใ้นงบก าไรขาดทุน 
 

ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคา 
ตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจ  าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือตราสารทุน 
ชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายจะก าหนดโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักดว้ยราคาตามบญัชี 
จากจ านวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
 

2.7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยูห่ักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึง
ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้
เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้  หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

2.8 สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือของกลุ่มกิจการประกอบดว้ย วตัถุดิบ (เหลก็) สินคา้อุตสาหกรรม สินคา้ทางการเกษตร เช้ือเพลิงชีวมวล วสัดุโรงงาน 
และสินคา้ระหวา่งผลิต 
 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

ราคาทุนของวตัถุดิบ (เหล็ก) สินคา้ทางการเกษตร เช้ือเพลิงชีวมวล วสัดุโรงงาน และสินคา้ระหว่างผลิตค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ีย 
ถ่วงน ้าหนกั สินคา้อุตสาหกรรมค านวณโดยวธีิเขา้ก่อนออกก่อน  
 

ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลง หรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณี
ของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ค านวณโดยการใชต้น้ทุนถวัเฉล่ียซ่ึงไดพ้ิจารณารวมการปันส่วน
ของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัการผลิตตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายไดข้องธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นเพื่อให้สินคา้นั้นส าเร็จรูปรวมถึง
ค่าใชจ่้ายในการขาย กิจการบนัทึกบญัชีค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจ  าเป็น  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.9 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 
ท่ีดิน แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามราคาประเมินซ่ึงผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกไดป้ระมาณการไวแ้ละจะทบทวนการประเมินทุก ๆ 
3 ปี ส่วนอาคารและอุปกรณ์อ่ืนทั้งหมดวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้น
เกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กิจการและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ และ 
จะตดัมูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืน ๆ กิจการจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าว 
เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือเกิดข้ึน 
 
การตีราคาท่ีดินท าให้มูลค่าตามบญัชีท่ีเพิ่มข้ึนจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะแสดงอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยใ์นส่วนของเจา้ของ และหากมูลค่าของส่วนท่ีเคยมีการตีราคาเพิ่มนั้นลดลง กิจการตอ้งน าส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่ 
ไปรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยข์า้งตน้ท่ีอยู่ในส่วนของเจา้ของลดลงตามไปดว้ย  
ส่วนท่ีลดลงท่ีเหลือจะบนัทึกไปยงังบก าไรขาดทุนในแต่ละปี 
 
ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นค านวณโดยใชว้ธีิเส้นตรง เพื่อลดราคาทุน (หรือราคาท่ีตีใหม่) แต่ละชนิด
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 
อาคาร   10 - 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์     5 - 10 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังาน         5 ปี 
ยานพาหนะ         5 ปี 
 
ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน ผูบ้ริหารของกิจการจดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 
 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทนัที 
(หมายเหตุ 2.12) 
 
ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจาก  
การจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลก าไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะโอนไปยงัก าไรสะสม 
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2.10 ค่าความนิยม 

 
ค่าความนิยมคือส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้และ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัย่อย ณ วนัท่ีได้มาซ่ึงบริษทัย่อยนั้น ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการได้มาซ่ึงบริษทัย่อย(หมายเหตุ 2.3)  
จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 
ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าของ 
ค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมค านวณในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือมีการขายกิจการ 
 
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้นอาจจะ
เป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซ่ึงคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ท่ีเกิดความนิยมเกิดข้ึนและระบุส่วนงาน
ด าเนินงานได ้
 

2.11 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีการซ้ือมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยค านวณจากต้นทุนในการได้มาและ 
การด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถท่ีน ามาใช้งานไดต้ามประสงค์ โดยจะตดัจ าหน่ายตลอดอายุประมาณการให้
ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 
 
สิทธิการให้บริการภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 
 
สิทธิการให้บริการภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือบริษทัย่อย จะตดัจ าหน่ายตลอดอายุสัญญาระหว่าง 8 ถึง 13 ปี  
การตดัจ าหน่ายดงักล่าวค านวณโดยใชว้ธีิเส้นตรง 
 

2.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพยท่ี์มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั ซ่ึงไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจ าทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมี
การตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกว่า
ระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้
เพื่อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูก
ประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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2.13 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีีก่ลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 
 

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น 
ถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกในก าไร
หรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น  
 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่  
 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู ่ 
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่าเพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน 
ท่ีเหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า 
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 

2.14 เงนิกู้ยืม 
 

เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้ืมวดัมูลค่าในเวลาต่อมา
ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหวา่งเงินท่ีไดรั้บ (หกัดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบ
กบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัท ารายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินกูบ้างส่วนหรือ
ทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะใชว้งเงินบางส่วนหรือ
ทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าส าหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  
12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

ต้นทุนการกู้ยืม 
 

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขตอ้งน ามารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุน
ของสินทรัพยน์ั้น โดยสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขคือสินทรัพยท่ี์จ  าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเตรียมสินทรัพยน์ั้นใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ี
จะใชไ้ดต้ามประสงค์หรือพร้อมท่ีจะขาย การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรัพยต์อ้งส้ินสุดลงเม่ือการด าเนินการส่วนใหญ่  
ท่ีจ  าเป็นในการเตรียมสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขายไดเ้สร็จส้ินลง 
 

รายไดจ้ากการลงทุนท่ีเกิดจากการน าเงินกูย้ืมท่ีกูม้าโดยเฉพาะ ท่ียงัไม่ไดน้ าไปเป็นรายจ่ายของสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขไปลงทุนเป็นการ
ชัว่คราวก่อน ตอ้งน ามาหกัจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีสามารถตั้งข้ึนเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 
 

ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนๆ ตอ้งถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดข้ึน 
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2.15 ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบนัและภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของ 
เจา้ของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของตามล าดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบั
ใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีกิจการไดด้ าเนินงานและเกิดรายไดท้างภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการ 
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีสามารถน ากฎหมายภาษีไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตีความ และจะตั้ง
ประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจ านวนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระภาษีแก่หน่วยงานจดัเกบ็ 
 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตั้ งเต็มจ านวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคา 
ตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน  
 
อยา่งไรก็ตามกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจาก
รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนทั้งทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีค านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ิน
รอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าจ  านวนผลต่าง
ชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัว่คราวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ  
บริษทัย่อย ท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชั่วคราวและการกลบัรายการ
ผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ี 
จะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บ
เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.16 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 
ภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะก าหนดจ านวนเงิน
ผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจ  านวนปีท่ีใหบ้ริการ และค่าตอบแทน 
 
หน้ีสินส าหรับโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายจุะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน ภาระผกูพนัน้ีค  านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึง
มูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาด
ของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผกูพนั และวนัครบก าหนดของหุ้นกูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้ง
ช าระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ
 
ก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้
ในส่วนของเจา้ของผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน และไดร้วมอยูใ่นก าไรสะสมในงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วน
ของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน  
 

2.17 ประมาณการหนีสิ้น 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีจดัท าไว ้อันเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการช าระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กิจการตอ้งสูญเสียทรัพยากร
ออกไป และตามประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ประมาณการหน้ีสินจะไม่รับรู้ส าหรับขาดทุนจากการด าเนินงานใน
อนาคต 
 
ในกรณีท่ีมีภาระผูกพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการก าหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระ 
ภาระผกูพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั้งประเภท แมว้า่ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกิจการ
จะสูญเสียทรัพยากรเพื่อช าระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่า 
 
กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดวา่จะตอ้งน ามาจ่ายช าระภาระผกูพนั โดย
ใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ี
ก าลงัพิจารณาอยู ่การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
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2.18 ทุนเรือนหุ้น 

 
หุน้สามญัจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนส่วนเพิม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่หรือการออกสิทธิในการซ้ือหุน้ซ่ึงสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของเจา้ของโดยน าไป 
หกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกตราสารทุนดงักล่าว 
 
กรณีท่ีกิจการใดก็ตามในกลุ่มกิจการซ้ือคืนหุ้นสามญัของกิจการกลบัคืน (หุ้นทุนซ้ือคืน) ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายไปรวมถึงตน้ทุนเพิ่มเติม 
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง(สุทธิจากภาษีเงินได)้ จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซ้ือคืนและแสดงเป็นรายการหักจากยอดรวมของส่วนของเจา้ของของ
กิจการจนกวา่หุน้ทุนซ้ือคืนดงักล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจ าหน่ายออกไปใหม่ เม่ือมีการจ าหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนออกไปใหม่ ส่ิงตอบแทนใดๆ 
ท่ีไดรั้บจากการขายหรือน าหุ้นทุนซ้ือคืนออกจ าหน่ายใหม่สุทธิจากตน้ทุนเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงสุทธิจากภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 
จะแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
 

2.19 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 
กิจการได้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม เงินสดรับจากการขายใบส าคญัแสดงสิทธิ(ถา้มี)หลงัจากหักค่าใช้จ่าย 
ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ แสดงไวภ้ายใตห้วัขอ้ “ใบส าคญัแสดงสิทธิ” ในส่วนของผูถื้อหุน้สามญั 
 

2.20 การรับรู้รายได้ 
 

รายได้จากการขาย 
 

รายได้จากงานโครงการ 
 

รายไดจ้ากงานโครงการรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ืองานผลิตส าเร็จซ่ึงตรวจรับงานและส่งมอบงานให้แก่ผูซ้ื้อ ณ หนา้โรงงานของ
กิจการ (Inspection) เรียบร้อยแลว้ เน่ืองจากกิจการไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้หรืองานโครงการ 
ท่ีมีนยัส าคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 
 

ส าหรับงานโครงการท่ีกิจการตอ้งมีการขนส่งผลงานให้กบัลูกคา้ จะรับรู้รายไดใ้นงบก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ เม่ือลูกคา้ไดรั้บมอบ
ผลงานและลงนามตรวจรับงาน พร้อมออกใบแจง้หน้ีและใบส่งของ(ถา้มี) การรับมอบผลงานอาจแบ่งเป็นสัดส่วนตามผลงานท่ีกิจการ
ไดส่้งมอบแก่ลูกคา้ 
 

รายได้จากการขายสินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้อุตสาหกรรม และผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือส่งมอบสินคา้ และออกใบก ากบั
สินคา้ใหก้บัลูกคา้แลว้ 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.20 การรับรู้รายได้ (ต่อ) 

 

รายได้จากการขาย (ต่อ) 
 

รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า 
 

รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้า รับรู้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญาผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ซ่ึงรายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้า 
ค านวณจากปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายจริงตามมิเตอร์ท่ียอมรับการส่งมอบกบัราคาเฉล่ียค่ากระแสไฟฟ้าในเดือนนั้น ๆ ตามเง่ือนไข 
ท่ีก าหนดในสญัญา 
 

รายได้อ่ืน 
 

รายไดด้อกเบ้ียตอ้งรับรู้ตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอายแุละพิจารณา
จากจ านวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีส าหรับการบนัทึกคา้งรับของกิจการ 
 

รายไดจ้ากการขายเศษวตัถุดิบ (เหลก็) บนัทึก เม่ือมีการประมูลขายแลว้ 
 

2.21 การจ่ายเงนิปันผล 
 

เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหุน้ของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหน้ีสินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลระหวา่งกาลจะรับรู้เม่ือไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการ 
 

2.22 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน  
ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของ  
ส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ “คณะกรรมการบริษทั” ท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 
 

กลุ่มกิจการมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติซ่ึงไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของวตัถุดิบ ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและการไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา กิจการไม่ไดถื้อหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดบัความเส่ียง 
ท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนท่ีเกิดจากความเส่ียง และต้นทุนของการจดัการความเส่ียง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุม
กระบวนการจดัการความเส่ียงของกลุ่มกิจการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้  

 
รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด เงินกูย้ืม
ระยะสั้นส่วนใหญ่ของกิจการมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงจะท าการตกลงอตัราดอกเบ้ียทุกคร้ังเม่ือเร่ิมการกูย้มื 

 
3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 
กลุ่มกิจการมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่เป็น
สาระส าคญั กลุ่มกิจการจึงไม่ไดท้  าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ 
 

3.1.3 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงราคาตลาดของวตัถุดบิ 
 
กิจการมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของวตัถุดิบ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือวตัถุดิบเหล็กซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีราคาผนัผวนตาม
ราคาตลาดโลก ผูบ้ริหารติดตามแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของราคาเหล็กในตลาดโลกอยา่งใกลชิ้ดและจดัท าแผนการใชว้ตัถุดิบ
ล่วงหนา้เพื่อบริหารการซ้ือวตัถุดิบอยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตาม กิจการไม่ไดท้  าสัญญาซ้ึอขายวตัถุดิบล่วงหนา้เพื่อป้องกนั
ความเส่ียงดงักล่าว 
 

3.1.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
กลุ่มกิจการมีนโยบายท่ีเหมาะสมเพื่อท าให้เช่ือมัน่ไดว้่าไดข้ายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ือท่ีอยูใ่นระดบัเหมาะสม โดย
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกราย รวมทั้งไดติ้ดตามหน้ีอยา่งใกลชิ้ด การขายสินคา้โดยส่วนใหญ่มีการรับค่าสินคา้
เป็นเช็คลงวนัท่ีล่วงหนา้และเรียกเก็บเงินล่วงหนา้ก่อนเร่ิมด าเนินงาน ส าหรับรายการเงินสดกลุ่มกิจการไดท้  ารายการกบัสถาบนั
การเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ  
 

3.1.5 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
กลุ่มกิจการมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใหเ้พียงพอ
ต่อการด าเนินงานของกลุ่มกิจการและมีการน าเงินสดส่วนเกินไปลงทุนในตลาดเงินเพื่อจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอยา่ง
รอบคอบ 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 

 
3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 
การวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจ าแนกตามวธีิการประมาณมูลค่า สามารถแสดงความแตกต่างของระดบัขอ้มูลไดด้งัน้ี 

 
 ขอ้มูลระดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั  
 ขอ้มูลระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบัท่ี 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง 

(ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคา) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
 ขอ้มูลระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ

สงัเกตได)้  
 
รายละเอียดส าหรับการเปิดเผยขอ้มูลของท่ีดินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมเปิดเผยในหมายเหตุ 12 

 
4 ประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญัและข้อสมมติฐาน  

 
การประมาณการทางบญัชี ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ืองและอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีต
และปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีสมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนั้น กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบญัชี 
และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชี 
ท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบ
ระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
 
ก) การซ้ือธุรกจิ 

 
กลุ่มกิจการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้าจากซ้ือกิจการ โดยใชว้ิธีการปันส่วนมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
สุทธิ มูลค่าของค่าความนิยมข้ึนกบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า วิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิเก่ียวขอ้งกบัการใช ้
ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร ซ่ึงขอ้มูลและขอ้สมมติฐานท่ีใชมี้ผลต่อการประเมินมูลค่าความนิยม 
 

ข) การด้อยค่าของค่าความนิยม ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 
กลุ่มกิจการทดสอบการดอ้ยค่าความนิยมตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุ 2.10  และพิจารณาขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทุกปี มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด พิจารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช ้การ
ค านวณดงักล่าวอาศยัการประมาณการของผูบ้ริหาร การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน 
 

ค) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นการปรับมูลค่าของลูกหน้ีดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่อาจเกิดความเสียหายเน่ืองจากการเก็บหน้ีไม่ได ้ผูบ้ริหารใชดุ้ลยพินิจ
ในการประมาณค่าความเสียหายส าหรับยอดลูกหน้ีคงเหลือโดยพิจารณาจากหลาย ๆ วธีิผสมกนั เช่น ตามอตัราร้อยละของรายได ้การวเิคราะห์
อายุหน้ี ประสบการณ์การเก็บหน้ี โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจปัจจุบันร่วมด้วย อย่างไรก็ตามการใช้วิธีประมาณค่าและ
สมมติฐานต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าการประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญและอาจตอ้งมีการปรับปรุงค่าเผือ่ดงักล่าวในอนาคต 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

32 

 
4 ประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญัและข้อสมมติฐาน (ต่อ) 

 
ง) อายุการใช้งานของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 
การประมาณอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือเม่ือส้ินสุดการใชง้านของสินทรัพยแ์ต่ละประเภท มีผลอยา่งมากต่อค่าเส่ือมราคา อายกุารใชง้าน 
และมูลค่าคงเหลือเม่ือส้ินสุดการใช้งานของสินทรัพยจ์ะมีการประเมินทุกปี เพื่อสะท้อนอายุการใช้งานท่ีคงเหลืออยู่จริง โดยค านึงถึง 
การเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลย ีการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และสภาพทางกายภาพของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

จ) ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดแ้ละหน้ีสินภาษีเงินไดจ้ะรับรู้จากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน กบัมูลค่าคงเหลือตามบญัชี 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการพิจารณาวา่กลุ่มกิจการจะมีความเป็นไปไดอ้ยา่งสูงท่ีจะมีก าไรทางภาษี
ในอนาคตเพื่อใชก้ลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินได ้กลุ่มกิจการใชข้อ้สมมติฐานในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต และช่วงเวลา 
ท่ีจะใชผ้ลแตกต่างชัว่คราวนั้น การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานดงักล่าวในแต่ละงวดอาจท าใหมี้ผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่อสถานะการเงิน
และผลการด าเนินงาน 

 
ฉ) ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษยีณอายุ 

 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัท่ีใช้ในการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมี 
ขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 
กลุ่มกิจการไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมกลุ่มกิจการพิจารณาใชอ้ตัรา
ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระผลกระโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และมีอาย ุ
ครบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ข้อสมมติฐานหลักอ่ืนๆส าหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผย 
ในหมายเหตุ 17 
 

5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือ การรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อให้ความเช่ือมัน่แก่นกัลงทุน เจา้หน้ี และตลาดและก่อให้เกิดการพฒันา
ของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มกิจการพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรม
ด าเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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6 ข้อมูลการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

 
กลุ่มกิจการไดพ้ิจารณาการน าเสนอขอ้มูลการเงินจ าแนกตามส่วนงานทั้งในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกิจ และส่วนงานภูมิศาสตร์ในลกัษณะ
เดียวกบัรายงานภายในท่ีน าเสนอใหผู้มี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจากก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นหลกั ผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด าเนินงาน  
ซ่ึงพิจารณาวา่คือคณะกรรมการบริษทั ท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 
ส่วนงานภูมศิาสตร์ 
 
กลุ่มกิจการด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่กลุ่มกิจการมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 
 
ส่วนงานธุรกจิ 
 
กลุ่มกิจการเสนอขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
ส่วนงานท่ี 1 คือ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายโครงเหลก็ชุบสังกะสีส าหรับเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม และโครงเหลก็สถานีไฟฟ้ายอ่ย 
ใหบ้ริการชุบสงักะสีและจ าหน่ายสินคา้อุปกรณ์ส่งก าลงั 
 
ส่วนงานท่ี 2 คือ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งส่วนงานน้ีไดถู้กจ าหน่ายไปในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 
ส่วนงานท่ี 3 คือ ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อ่ืน 
 
ส่วนงานท่ี 4 คือ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 
 

 งบการเงนิรวม  

 ส่วนงานที ่1 ส่วนงานที ่2 ส่วนงานที ่3 ส่วนงานที ่4 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559      
รายไดร้วม 880.10 - 45.34 271.99 1,197.43 

หกั  รายการระหวา่งกนั (55.66) - (0.38) - (56.04) 

รายไดสุ้ทธิ 824.44 - 44.96 271.99 1,141.39 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 36.86 - (52.35) (38.04) (53.53) 
      

การด าเนินงานท่ียกเลิก - (2.51) - - (2.51) 
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6 ข้อมูลการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 
ส่วนงานธุรกจิ (ต่อ) 
 
กลุ่มกิจการเสนอขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม  

 ส่วนงานที ่1 ส่วนงานที ่2 ส่วนงานที ่3 ส่วนงานที ่4 รวม 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
      

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560      
รายไดร้วม 1,052.69 - 31.64 358.75 1,443.08 

หกั  รายการระหวา่งกนั (70.48) - - (1.38) (71.86) 

รายไดสุ้ทธิ 982.21 - 31.64 357.37 1,371.22 
      

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 18.22 - (107.32) (73.72) (162.82) 
      

หกั ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม     (110.75) 
      

ผลการด าเนินงานรวม     (273.57) 

 
กิจการมีลูกคา้รายใหญ่รายหน่ึงซ่ึงมียอดขายคิดเป็นร้อยละ 37.80 ของรายไดจ้ากส่วนงานท่ี 1 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 51.77) 
 
รายการระหวา่งส่วนงานคือดอกเบ้ียเงินกูย้มืซ่ึงส่วนงานท่ี 1 ใหส่้วนงานอ่ืนกูย้มืเงิน 
 

7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 1,187,913 748,139  347,485  358,419 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ 97,887,204 450,205,614  55,616,599  388,330,931 

เงินฝากธนาคารระยะสั้น 4,042,284 3,764,364  4,042,284  3,764,364 

 103,117,401 454,718,117 60,006,368 392,453,714 

 
ในปี พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยมี์ดอกเบ้ียในอตัราระหว่างร้อยละ 0.13 ถึงร้อยละ 0.75 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ระหว่างร้อยละ 0.38  
ถึงร้อยละ 0.75 ต่อปี) 
 
ในปี พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารระยะสั้นมีอตัราดอกเบ้ียในอตัราระหว่างร้อยละ 0.80 ถึงร้อยละ 1.38 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ระหว่างร้อยละ 0.80 
ถึงร้อยละ 0.95 ต่อปี) และเงินฝากดงักล่าว มีระยะเวลาครบก าหนดไม่เกิน 3 เดือน 
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7 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (ต่อ) 

 
ส าหรับขอ้มูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินเบิกเกินบญัชีประกอบดว้ยรายการดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 103,117,401 454,718,117 60,006,368 392,453,714 

เงินเบิกเกินบญัชี (หมายเหตุ 15) (17,935,905) - (17,935,905) - 

 85,181,496 454,718,117 42,070,463 392,453,714 

 
8 เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 
 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนด   
- เงินฝากประจ า 872,042 860,331 

 
เงินฝากประจ ากบัธนาคารมีก าหนดระยะไถ่ถอนภายใน 12 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.38 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ระหวา่งร้อยละ 1.38 ถึงร้อยละ 
1.50 ต่อปี) 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 444,620,255 235,593,791 351,713,330 124,083,768 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (18,484,360) (16,840,244) (13,747,275) (13,747,275) 

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก - สุทธิ 426,135,895 218,753,547 337,966,055 110,336,493 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,121,977 16,620,653 14,127,113 15,855,269 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (14,120,263) (14,120,263) (14,120,263) (14,120,263) 

 
    

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ     

   (หมายเหตุ 28.3) 1,714 2,500,390 6,850 1,735,006 
     

ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลภายนอก 10,555,330 25,631,961 8,608,010 11,333,817 
     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 172,706,187 172,504,984 172,706,187 172,504,984 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (272,176) (272,176) (272,176) (272,176) 
     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ      

   (หมายเหตุ 28.3) 172,434,011 172,232,808 172,434,011 172,232,808 
     

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 26,842,937 25,462,122 10,088,112 7,060,797 
รายไดค้า้งรับ - บุคคลภายนอก 5,272,641 23,933,300 5,272,148 23,930,574 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 28.3) 2,544,556 929,794 98,412,725 63,687,454 

เงินมดัจ าซ้ือวตัถุดิบเช้ือเพลิง 4,878,215 8,238,242 - - 

 648,665,299 477,682,164 632,787,911 390,316,949 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 

 
ลูกหน้ีการคา้สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บุคคลภายนอก     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 363,159,503 142,304,881 276,383,372 30,900,925 
เกินก าหนดช าระ     
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 54,468,495 62,836,139 53,598,248 62,730,072 
3 - 6 เดือน 8,942,395 13,860,291 7,984,435 13,860,291 
6 - 12 เดือน 1,456,618 1,087,733 - 1,087,733 

เกินกวา่ 12 เดือน 16,593,244 15,504,747 13,747,275 15,504,747 

 444,620,255 235,593,791 351,713,330 124,083,768 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (18,484,360) (16,840,244) (13,747,275) (13,747,275) 

 426,135,895 218,753,547 337,966,055 110,336,493 

     
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 28.3)     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ - 897,764 5,136 132,380 
เกินก าหนดช าระ     
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,714 447,592 1,714 447,592 
3 - 6 เดือน - 1,155,034 - 1,155,034 
6 - 12 เดือน - - - - 

เกินกวา่ 12 เดือน 14,120,263 14,120,263 14,120,263 14,120,263 

 14,121,977 16,620,653 14,127,113 15,855,269 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (14,120,263) (14,120,263) (14,120,263) (14,120,263) 

 1,714 2,500,390 6,850 1,735,006 

 
 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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10 สินค้าคงเหลือ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

วตัถุดิบ  261,537,014 218,550,940 238,291,131 169,171,589 
วสัดุโรงงาน (สุทธิจากค่าเผือ่) 52,207,566 39,189,389 52,168,709 39,189,390 
งานระหวา่งท า (สุทธิจากค่าเผือ่) 277,178,208 157,090,155 271,679,739 155,165,246 

สินคา้ส าเร็จรูป (สุทธิจากค่าเผื่อ) 5,394,698 4,563,044 3,962,822 3,679,293 

 596,317,486 419,393,528 566,102,401 367,205,518 

 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุนขายเป็นจ านวน 630.53 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 562.92 ลา้นบาท) 
 
กิจการบนัทึกค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัส าหรับสินคา้ส าเร็จรูปจ านวน 15.19 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 14.74 ลา้นบาท) และไม่มีค่าเผื่อการลดมูลค่า 
ของงานระหวา่งท า (พ.ศ. 2559 : 0.29 ลา้นบาท) 
 

11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และบริษัทร่วม 
 
11.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 
รายละเอียดเก่ียวกบับริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 
 

   ทุนที่ออกและช าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน 

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
  ประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ที่จดทะเบียน ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ 
       

1. บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่
 จ ากดั 

ธุรกิจการเกษตร 
 

ไทย 
 

250.00 
 

250.00 
 

65.00 
 

60.00 
 

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 
 

16.25 
 

260.00 
 

99.99 
 

99.99 
 

5. บริษทั ยดูบับลิวซี อ าพนั  
  ไบโอแมส จ ากดั 

โครงการโรงไฟฟ้า 
   ชีวมวล 

ไทย 
 

9.38 
 

150.00 
 

99.99 
 

99.99 
 

6. บริษทั กรีน เอนเนอยี ่แพลน 
  เทชัน่ส์ จ  ากดั 

ธุรกิจการเกษตร 
 

ไทย 
 

0.10 
 

- 
 

55.00 
 

- 
 

7. บริษทั ยดูบับลิวซีซี (กมัพชูา)  
  จ ากดั 

ธุรกิจโรงงานไมส้ับ 
 

กมัพชูา 
 

US$ 25,000 
 

- 
 

70.00 
 

- 
 

 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

39 

 
11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
11.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสามารถวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บาท 
  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 599,266,251 
ซ้ือเงินลงทุน 14,384,358 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (82,348,192) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 531,302,417 

 
รายการทีเ่กดิขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2560 
 
บริษัท กรีน เอนเนอยี ่แพลนเทช่ันส์ จ ากดั (“GEP”) 
 
ในวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2560 กิจการเขา้ซ้ือกิจการของ GEP โดยลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 20,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท 
มูลค่าทั้งส้ิน 55,000 บาท คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 55.00 
 
บริษทั ยูดบับลวิซีซี (กมัพูชา) จ ากดั (“UWCC”) 
 
ในวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2560 กิจการได้ลงทุน UWCC ซ่ึงเป็นกิจการท่ีจดัตั้ งข้ึนใหม่โดยลงทุนในหุ้นสามัญจ านวน 1,000 หุ้น  
มูลค่าทั้งส้ิน 0.89 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 70.00 
 
บริษัท สตึกไบโอแมส จ ากดั (“SATUEK”) 
 
เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ได้มีมติอนุมติัให้ลดจ านวนหุ้นสามญัของบริษทัจากเดิม 
2,600,000 หุ้น เหลือ 650,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยมูลค่าท่ีลดลงจะถูกชดเชยด้วยขาดทุนสะสม บริษัทได้เสร็จส้ิน
กระบวนการลดจ านวนหุน้และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงหุน้ทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 ได้มีมติอนุมติัให้ลดจ านวนหุ้นสามญัของบริษทัจากเดิม 
650,000 หุ้น เหลือ 162,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยมูลค่าท่ีลดลงจะถูกชดเชยด้วยขาดทุนสะสม บริษัทได้เสร็จส้ิน
กระบวนการลดจ านวนหุน้และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงหุน้ทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

11.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

รายการทีเ่กดิขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

บริษัท ยูดบับลวิซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั (“UAB”)  
 

เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ได้มีมติอนุมติัให้ลดจ านวนหุ้นสามญัของบริษทัจากเดิม 
1,500,000 หุ้น เหลือ 375,000  หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยมูลค่าท่ีลดลงจะถูกชดเชยด้วยขาดทุนสะสม บริษัทได้เสร็จส้ิน
กระบวนการลดจ านวนหุน้และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงหุน้ทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 ไดมี้มติอนุมติัให้ลดจ านวนหุ้นสามญัของบริษทัจากเดิม 
375,000 หุน้ เหลือ 93,750 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท โดยมูลค่าท่ีลดลงจะถูกชดเชยดว้ยขาดทุนสะสม บริษทัไดเ้สร็จส้ินกระบวนการ
ลดจ านวนหุน้และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงหุน้ทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 

บริษัท พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ ากดั (“PGE”) 
 

ในไตรมาส 4 พ.ศ. 2560 กิจการได้ลงทุนเพิ่มใน PGE จ  านวน 13.43 ล้านบาท ท าให้สัดส่วนการลงทุนใน PGE เพิ่มข้ึนเป็น 
ร้อยละ 65.00 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 60.00) กลุ่มกิจการรับรู้ขาดทุนจ านวน 7.19 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดข้ึนจากผลต่างระหว่าง
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีถูกปรับปรุงและมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บในส่วนของเจา้ของ 
ของบริษทัใหญ่โดยตรงในงบการเงินรวม 
 

กิจการไดป้ระเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน PGE และไดรั้บรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า จ  านวน 82.35 ลา้นบาท ไวภ้ายใต ้“ค่าใชจ่้ายอ่ืน” 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

รายการทีเ่กดิขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2559 
 

บริษัท อมิพเีรียล แลนด์ จ ากดั (“IMP”) 
 

เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังท่ี 1/2558 ได้มีมติอนุมัติให้ขายเงินลงทุนในบริษัท  
อิมพีเรียล แลนด์ จ  ากดั ใหแ้ก่บริษทั อีเอ็มซี จ  ากดั (มหาชน) (กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) ซ่ึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยเป็นการขาย 
ในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัยอ่ย 
 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ EMC อนุมติัให้จ่ายช าระค่าหุ้นของ IMP รายการดงักล่าว เสร็จส้ินในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไดรั้บช าระจ านวน 304.89 ลา้นบาท กลุ่มกิจการรับรู้ขาดทุนจากการขายเงินทุนจ านวน 0.88 ลา้นบาท 
ภายใต ้“ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย” ในงบการเงินรวม กลุ่มกิจการไม่ไดน้ า IMP มารวมในการจดัท างบการเงินรวม
ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
 

กิจการได้ตดัจ าหน่ายมูลค่าสุทธิของเงินลงทุนใน IMP และรับรู้ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนจ านวน 15.21 ลา้นบาท ภายใต ้
“ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย” ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 

 

11.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 
 

รายการทีเ่กดิขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 

บริษัท พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ ากดั (“PGE”) 
 

ในวนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กิจการเขา้ซ้ือกิจการของ PGE โดยลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 24,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท 
มูลค่าทั้งส้ิน 2.40 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 60.00  PGE ไดอ้อกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 2,460,000 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยกิจการและส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมได้ลงทุนเพิ่มจ านวน 1,476,000 หุ้น และจ านวน 
984,000 หุ้น ตามล าดบั กิจการไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเต็มจ านวน มูลค่าหุ้นละ 100 บาท กิจการและส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
ไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ เป็นจ านวนเงิน 147.60 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 98.40 ลา้นบาท ตามล าดบั การเพิ่มทุนดงักล่าวไม่ไดท้  า
ใหส้ดัส่วนการถือหุน้เปล่ียนแปลง  
 

กลุ่มกิจการไดท้  าการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาสุทธิของ PGE เสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 3 พ.ศ. 2559  
โดยการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดพ้ิจารณาจากมูลค่าของสินทรัพยแ์ละค านึงถึงความเป็นไปได้ท่ีกลุ่มกิจการ 
จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยอ์ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

มูลค่าราคาซ้ือขายเทียบกบัมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรับรู้จากการซ้ือกิจการ ณ วนัซ้ือขาย สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 บาท 
  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 128,530 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 83,825 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 196,349,784 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 816,571 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (696,033) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (371,345) 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 196,311,332 

หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (100,000,000) 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิท่ีไดรั้บ 96,311,332 
  

ยอดจ่ายช าระ 150,000,000 

เงินสดท่ีไดม้าจากบริษทัยอ่ย ณ วนัซ้ือ (1,373,015) 

ยอดจ่ายช าระสุทธิ 148,626,985 
  

ผลต่างของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหสู้งกวา่มูลค่ายติุธรรม (ค่าความนิยม) 52,315,653 
 

ยอดจ่ายช าระสุทธิท่ีเกินกวา่มูลค่ายติุธรรมสุทธิท่ีไดรั้บของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ านวน 52.32 ลา้นบาท ซ่ึงกิจการไดรั้บรู้เป็นค่าความนิยม 
กลุ่มกิจการคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจากการเงินลงทุนในแง่ความรู้เชิงขั้นตอนดา้นการเกษตรและการต่อยอดผลิตภณัฑ์
การเกษตร ในไตรมาสส่ี พ.ศ. 2560 กิจการได้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม และรับรู้การด้อยค่าค่าความนิยมทั้ งจ  านวน  
(หมายเหตุ 13) 
 

กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุ้น 
ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
11.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
รายการทีเ่กดิขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 
บริษทั ยูดบับลวิซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั (“UKB”) 
 
ในวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2558 กิจการเขา้ซ้ือกิจการของ UKBโดยลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 24,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
มูลค่าทั้งส้ิน 240.00 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.99  
 
กลุ่มกิจการไดท้  าการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาสุทธิของ UKB เสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 3 พ.ศ. 2559  
โดยการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดพ้ิจารณาจากมูลค่าของสินทรัพยแ์ละค านึงถึงความเป็นไปไดท่ี้กลุ่มกิจการจะ
ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยอ์ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
มูลค่าราคาซ้ือขายเทียบกบัมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรับรู้จากการซ้ือกิจการ ณ วนัซ้ือขาย สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 บาท 
  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 586,008 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,376,773 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 360,137,314 
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 157,000,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (17,900,644) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (471,084) 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,180,985) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (11,886,752) 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 487,660,630 

หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิท่ีไดรั้บ 487,660,630 
  

ยอดจ่ายช าระ 161,212,431 
เงินสดจ่ายเพือ่ใหบ้ริษทัยอ่ยกูย้มื 343,479,258 

เงินสดท่ีไดม้าจากบริษทัยอ่ย ณ วนัซ้ือ (20,654,625) 

ยอดจ่ายช าระสุทธิ 484,037,064 
  

ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ 3,623,566 

 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีระบุไดสุ้ทธิท่ีเกินกวา่ยอดจ่ายช าระสุทธิจ านวน 3.62 ลา้นบาทไดรั้บรู้เป็นก าไรจาก
การต่อรองราคาซ้ือภายใต ้“รายไดอ่ื้น” ในขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาล ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือเกิดจากการท่ีกลุ่มกิจการ
สามารถเจรจาตกลงต่อรองราคาซ้ือขายกบัผูข้ายไดใ้นราคาต ่า 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
11.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
รายการทีเ่กดิขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 
บริษัท สตึกไบโอแมส จ ากดั (“SATUEK”) 
 
ในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 กิจการเขา้ซ้ือกิจการของ SATUEK โดยลงทุนในหุ้นสามญัจ านวน 2,600,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  
100 บาท คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.99  
 
กลุ่มกิจการไดท้  าการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาสุทธิของ SATUEK เสร็จสมบูรณ์ในระหว่างไตรมาส 4 
พ.ศ. 2559 โดยการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดพ้ิจารณาจากมูลค่าของสินทรัพยแ์ละค านึงถึงความเป็นไปไดท่ี้กลุ่ม
กิจการจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยอ์ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
มูลค่าราคาซ้ือขายเทียบกบัมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรับรู้จากการซ้ือกิจการ ณ วนัซ้ือขาย สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 บาท 
  

สินคา้คงเหลือ 184,392 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,503,891 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 190,323,561 
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 140,989,304 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (738,958) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (2,092,462) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (578,000) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (24,367,294) 
  

มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 306,224,434 

หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิท่ีไดรั้บ 306,224,434 
  

ยอดจ่ายช าระ 167,383,269 
เงินสดจ่ายเพือ่ใหบ้ริษทัยอ่ยกูย้มื 179,163,606 

เงินสดท่ีไดม้าจากบริษทัยอ่ย ณ วนัซ้ือ (325,903) 

ยอดจ่ายช าระสุทธิ 346,220,972 
  

ผลต่างของผลตอบแทนท่ีโอนใหท่ี้สูงกวา่มูลค่ายติุธรรม (ค่าความนิยม) 39,996,538 

 
ยอดจ่ายช าระสุทธิท่ีเกินกวา่มูลค่ายติุธรรมท่ีไดรั้บของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ านวน 40.00 ลา้นบาท ซ่ึงกิจการไดรั้บรู้เป็นค่าความนิยม 
กลุ่มกิจการคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจากเงินลงทุนในแง่ความพร้อมในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  
และความเช่ียวชาญในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก  
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
11.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (ต่อ) 

 
รายการทีเ่กดิขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 
บริษัท ยูดบับลวิซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั (“UAB”)  
 
ในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 กิจการเขา้ซ้ือกิจการของ UAB โดยลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 1,500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.99  
 
กลุ่มกิจการไดท้  าการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาสุทธิของ UAB เสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 4 พ.ศ. 2559  
โดยการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดพ้ิจารณาจากมูลค่าของสินทรัพยแ์ละค านึงถึงความเป็นไปได้ท่ีกลุ่มกิจการ 
จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพยอ์ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
มูลค่าราคาซ้ือขายเทียบกบัมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรับรู้จากการซ้ือกิจการ ณ วนัซ้ือขาย สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 บาท 
  

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 328,196 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 223,057,903 
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 170,589,108 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (616,252) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (308,992) 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน   (2,670,736) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (217,000) 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (13,548,444) 
  

มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 376,613,783 

หกั  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิท่ีไดรั้บ 376,613,783 
  

ยอดจ่ายช าระ 102,421,281 
เงินสดจ่ายเพือ่ใหบ้ริษทัยอ่ยกูย้มื 281,236,414 

เงินสดท่ีไดม้าจากบริษทัยอ่ย ณ วนัซ้ือ (751,933) 

ยอดจ่ายช าระสุทธิ 382,905,762 
  

ผลต่างของผลตอบแทนท่ีโอนใหท่ี้สูงกวา่มูลค่ายติุธรรม (ค่าความนิยม) 6,291,979 

 
ยอดจ่ายช าระสุทธิท่ีเกินกวา่มูลค่ายติุธรรมสุทธิท่ีไดรั้บของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ านวน 6.29 ลา้นบาท ซ่ึงกิจการไดรั้บรู้เป็นค่าความนิยม 
กลุ่มกิจการคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ในอนาคตจากเงินลงทุนในแง่ความพร้อมในการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  
และความเช่ียวชาญในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก  



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
บริษัทย่อยหลกั 
 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษทัย่อยทีม่ส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีม่สีาระส าคญั 
 
รายละเอียดดา้นล่างแสดงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยแต่ละรายท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 

 PGE 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ส่วนทีห่มุนเวยีน   
สินทรัพย ์ 16,016,347 34,499,818 

หน้ีสิน (37,004,844) (125,299,869) 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนสุทธิ (20,988,497) (90,800,051) 

   
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน   
สินทรัพย ์ 261,385,241 281,770,857 

หน้ีสิน (115,655,817) (10,553,534) 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนสุทธิ 145,729,424 271,217,323 
   

สินทรัพยสุ์ทธิ 124,740,927 180,417,272 

 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป 

 PGE 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

รายได ้ 31,634,889 45,338,838 

ขาดทุนก่อนภาษี (55,676,346) (51,580,957) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - 

ขาดทุนหลงัภาษีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (55,676,346) (51,580,957) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (55,676,346) (51,580,957) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (22,270,538) (20,632,383) 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
บริษัทย่อยหลกั (ต่อ) 
 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษทัย่อยทีม่ส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีม่สีาระส าคญั (ต่อ) 
 
งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 
 

 PGE 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน   

เงินสด(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน (26,617,725) 28,885,188 

เงนิสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน (26,617,725) 28,885,188 
   

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (3,875,500) (36,738,548) 
   

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 32,382,816 3,038,554 
   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 1,889,591 (4,814,806) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินเบิกเกินบญัชีตน้งวด 481,750 4,333,056 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 2,371,341 (481,750) 

 
ขอ้มูลขา้งตน้แสดงดว้ยจ านวนก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 
 
เงนิลงทุนทีป่ฏิบตัติามวธีิส่วนได้เสีย 
 
จ านวนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัร่วม 122,076,045 227,212,163 122,900,375 228,360,983 
 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
เงนิลงทุนทีป่ฏิบตัติามวธีิส่วนได้เสีย (ต่อ) 
 
จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

บริษทัร่วม (6,261,215) (1,148,820) 

การร่วมคา้ - (3,411,266) 

 (6,261,215) (4,560,086) 

 
11.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 
รายละเอียดเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี 
 
   ทุนที่ออกและช าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน 

   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
  ประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ที่จดทะเบียน ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ 
       

1. บริษทั ไดเมท สยาม 
    จ ากดั (มหาชน) 

  ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 
   สีทาภายนอก 

ไทย 
 

128.32 
 

128.32 
 

24.50 
 

24.50 
 

2. บริษทั อยธุยา พาวเวอร์ 
    ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 

  ธุรกิจโรงฟ้าพลงังานขยะ 
 

ไทย 
 

13.75 
 

- 
 

30.00 
 

- 
 

3. บริษทั สระบุรี  
    เอนเนอยี ่ซิสเตม็ส์ 2 จ ากดั 

  ธุรกิจโรงฟ้าพลงังานขยะ 
 

ไทย 
 

21.75 
 

- 
 

30.00 
 

- 
 

4. บริษทั อินเตอร์โกลบ  
    อินเวสเมนต ์จ ากดั 

  ธุรกิจขายและใหเ้ช่า         
อสังหาริมทรัพย ์

กมัพชูา 
 

US$ 25,000 
 

- 
 

48.00 
 

- 
 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 227,212,163 228,360,983 
ซ้ือเงินลงทุน 11,880,034 11,880,034 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (110,754,937) (117,340,642) 

ส่วนแบ่งขาดทุนส าหรับปี (6,261,215) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 122,076,045 122,900,375 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
11.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
รายการทีเ่กดิขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2560 
 
บริษัท ไดเมท สยาม จ ากดั (มหาชน) (“DIMET”) 
 
กิจการไดรั้บรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัไดเมท สยาม จ ากดั (มหาชน) จ  านวน 110.75 ลา้นบาท และ 117.34 ลา้นบาท 
ซ่ึงแสดงภายใต ้“ค่าใชจ่้ายอ่ืน” ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามล าดบั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจตกต ่าและผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้โดยประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากมูลค่ายติุธรรม
หกัตน้ทุนในการขาย ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมอา้งอิงกบัราคาท่ีราคาเสนอซ้ือในตลาด MAI 
 
บริษทั อยุธยา พาวเวอร์ซิสเต็มส์ จ ากดั (“APS”) 
 
เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2559 ไดมี้มติอนุมติัให้กิจการลงทุนในหุน้สามญัของ APS 
จ านวน 165,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 25 บาท มูลค่าทั้งส้ิน 4.13 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 30.00 กิจการไดซ้ื้อ
เงินลงทุนดงักล่าวเสร็จส้ินในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 
บริษทั สระบุรี เอนเนอยี ่ซิสเต็มส์ 2 จ ากดั (“SES2”) 
 
เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2559 ไดมี้มติอนุมติัใหกิ้จการลงทุนในหุน้สามญัของ SES2 
จ านวน 261,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาท มูลค่าทั้ งส้ิน 6.53 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 30.00 กิจการ 
ไดซ้ื้อเงินลงทุนดงักล่าวเสร็จส้ินในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 
บริษัท อนิเตอร์โกลบ อนิเวสเมนต์ จ ากดั (“IIC”) 
 
เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2560 กิจการไดล้งทุนเพิ่มเติมในบริษทั อินเตอร์โกลบ อินเวสเมนต์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นกิจการท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ 
โดยลงทุนในหุน้สามญัจ านวน 1,000 หุน้ มูลค่าทั้งส้ิน 1.22 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 48.00  
 
รายการทีเ่กดิขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2559 
 
บริษัท ไดเมท สยาม จ ากดั (มหาชน) (“DIMET”) 
 
เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2558 ได้มีมติอนุมัติให้กิจการลงทุนในหุ้นสามัญของ 
DIMET จ  านวน 62,817,683 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.60 บาท มูลค่าทั้งส้ิน 226.14 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 24.50 
กิจการไดท้  าค  าเสนอซ้ือและด าเนินการซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวจนแลว้เสร็จในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 
 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
11.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปส าหรับบริษทัร่วม 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลทางการเงินแบบสรุปส าหรับบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ ขอ้มูลท่ีเปิดเผยเป็นจ านวนท่ีแสดงอยู่
ในงบการเงินของบริษทัร่วม (ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมดงักล่าว) ซ่ึงไดป้รับปรุงดว้ยรายการปรับปรุง 
ท่ีจ  าเป็นส าหรับการปฏิบติัตามวิธีส่วนไดเ้สีย รวมถึงการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมและการปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มกิจการและบริษทัร่วม 
 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 
 

 DIMET 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ส่วนทีห่มุนเวยีน   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,272,825 30,135,890 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 136,330,792 135,929,848 

สินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 142,603,617 166,065,738 
   

หน้ีสินหมุนเวยีนรวม (83,947,814) (85,614,217) 
   

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนรวม 55,656,054 57,853,114 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนรวม (6,355,620) (7,175,972) 
   

สินทรัพย์สุทธิ 107,956,237 131,128,663 

 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
11.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยสรุป 
 

 DIMET 

  ส าหรับงวดตั้งแต่  
 ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่12 มถุินายน 
 วนัที ่31 ธันวาคม ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

รายได ้ 302,536,273 305,256,703 
รายไดอ่ื้น 2,025,437 2,509,496 
ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย (328,817,722) (312,590,950) 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (400,315) (494,753) 

ขาดทุนก่อนหกัภาษีเงินได ้ (24,656,327) (5,319,504) 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 2,464,960 630,444 

ขาดทุนหลงัภาษีเงินได ้ (22,191,367) (4,689,060) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (22,191,367) (4,689,060) 

 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 
 

 DIMET 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

สินทรัพย์สุทธิ วนัต้นปี 131,128,663 135,817,723 

ขาดทุนในระหวา่งงวด (22,191,367) (4,689,060) 

สินทรัพย์สุทธิ วนัส้ินปี 108,937,296 131,128,663 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม (ร้อยละ 24.50) 26,689,637 32,126,522 
ค่าความนิยม ณ วนัซ้ือธุรกิจ 195,085,641 195,085,641 

ค่าเผือ่จากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (หมายเหตุ 26) (110,754,937) - 

มูลค่าตามบญัชี 111,020,341 227,212,163 

 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
11.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
บริษัทร่วมทีแ่ต่ละรายไม่มสีาระสาคญั 
 
นอกเหนือจากส่วนได้เสียในบริษทัร่วมดังกล่าวข้างต้น กลุ่มกิจการยงัมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมท่ีแต่ละรายไม่มีสาระส าคัญ 
อีกจ านวนหน่ึง ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนได้เสียในบริษทัร่วมซ่ึงแต่ละรายทีไ่ม่มสีาระส าคญั   
   

จ านวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มกจิการในบริษทัร่วม   

ขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (824,330) - 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (824,330) - 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 งบการเงนิรวม 

 ราคาทีต่ีใหม่ ราคาทุน 

  อาคารและ เคร่ืองจกัรและ     
 ทีด่นิ ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส านักงาน ยานพาหนะ งานระหว่างก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559        
ราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหม่ 261,667,192 456,982,917 398,360,258 12,987,533 13,280,972 35,076,180 1,178,355,052 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม  - (126,887,405) (119,188,823) (8,738,630) (7,494,117) - (262,308,975) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 261,667,192 330,095,512 279,171,435 4,248,903 5,786,855 35,076,180 916,046,077 
        

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559        
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  261,667,192 330,095,512 279,171,435 4,248,903 5,786,855 35,076,180 916,046,077 
ซ้ือระหวา่งปี - 9,912,720 9,332,874 4,107,561 5,921,694 123,974,782 153,249,631 
สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย  79,502,200 165,771,895 163,289,390 216,599 4,601,380 - 413,381,464 
จ าหน่ายระหวา่งปี - สุทธิ  - - - (1,309,611) (1) (1,488,000) (2,797,612) 
การโอน - 23,060,955 - - - (23,060,955) - 

ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 26) - (23,492,132) (44,853,246) (1,679,396) (2,042,146) - (72,066,920) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 341,169,392 505,348,950 406,940,453 5,584,056 14,267,782 134,502,007 1,407,812,640 
        

วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559        

ราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหม่ 341,169,392 747,341,109 592,239,467 16,731,841 23,478,812 134,502,007 1,855,462,628 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม  - (241,992,159) (185,299,014) (11,147,785) (9,211,030) - (447,649,988) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 341,169,392 505,348,950 406,940,453 5,584,056 14,267,782 134,502,007 1,407,812,640 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงนิรวม 

 ราคาทีต่ีใหม่ ราคาทุน 

  อาคารและ เคร่ืองจกัรและ   งานระหว่าง  
 ทีด่นิ ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560        
ราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหม่ 341,169,392 747,341,109 592,239,467 16,731,841 23,478,812 134,502,007 1,855,462,628 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม  - (241,992,159) (185,299,014) (11,147,785) (9,211,030) - (447,649,988) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 341,169,392 505,348,950 406,940,453 5,584,056 14,267,782 134,502,007 1,407,812,640 
        

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560        
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 341,169,392 505,348,950 406,940,453 5,584,056 14,267,782 134,502,007 1,407,812,640 
ซ้ือระหวา่งปี 5,840,000 6,174,819 56,763,817 4,957,083 5,959,885 92,203,448 171,899,052 
การโอน - 20,598,363 195,697,723 1,068,133 - (217,364,219) - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ 54,122,900 - - - - - 54,122,900 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 26) - (25,969,882) (60,636,100) (1,921,071) (2,615,693) - (91,142,746) 

ผลต่างสะสมจากการแปลงค่า - - (23,680) - - - (23,680) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 401,132,292 506,152,250 598,742,213 9,688,201 17,611,974 9,341,236 1,542,668,166 
        

วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560        
ราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหม่ 401,132,292 774,114,291 844,677,327 22,757,057 29,438,697 9,341,236 2,081,460,900 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม  - (267,962,041) (245,935,114) (13,068,856) (11,826,723) - (538,792,734) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 401,132,292 506,152,250 598,742,213 9,688,201 17,611,974 9,341,236 1,542,668,166 

 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ราคาทีต่ีใหม่ ราคาทุน 

  อาคารและ เคร่ืองจกัรและ     
 ทีด่นิ ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส านักงาน ยานพาหนะ งานระหว่างก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559        
ราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหม่ 230,480,000 147,092,424 132,305,155 10,390,472 8,625,939 2,555,824 531,449,814 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม  - (121,659,025) (109,490,414) (8,538,462) (7,423,948) - (247,111,849) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 230,480,000 25,433,399 22,814,741 1,852,010 1,201,991 2,555,824 284,337,965 
        

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559        
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 230,480,000 25,433,399 22,814,741 1,852,010 1,201,991 2,555,824 284,337,965 
ซ้ือระหวา่งปี - - 9,079,800 880,256 2,887,116 - 12,847,172 
จ าหน่ายระหวา่งปี-สุทธิ - - - - (1) - (1) 

ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 26) - (1,953,488) (5,350,791) (711,276) (436,244) - (8,451,799) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 230,480,000 23,479,911 26,543,750 2,020,990 3,652,862 2,555,824 288,733,337 
        

วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559        
ราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหม่ 230,480,000 147,092,424 141,384,955 11,270,728 11,187,821 2,555,824 543,971,752 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม  - (123,612,513) (114,841,205) (9,249,738) (7,534,959) - (255,238,415) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 230,480,000 23,479,911 26,543,750 2,020,990 3,652,862 2,555,824 288,733,337 

 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ราคาทีต่ีใหม่ ราคาทุน 

  อาคารและ เคร่ืองจกัรและ     
 ทีด่นิ ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ส านักงาน ยานพาหนะ งานระหว่างก่อสร้าง รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560        
ราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหม่ 230,480,000 147,092,424 141,384,955 11,270,728 11,187,821 2,555,824 543,971,752 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม  - (123,612,513) (114,841,205) (9,249,738) (7,534,959) - (255,238,415) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 230,480,000 23,479,911 26,543,750 2,020,990 3,652,862 2,555,824 288,733,337 
        

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560        
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 230,480,000 23,479,911 26,543,750 2,020,990 3,652,862 2,555,824 288,733,337 
ซ้ือระหวา่งปี - - 10,496,242 1,298,418 450,000 - 12,244,660 
การโอน - - 2,555,824 - - (2,555,824) - 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ 23,048,000 - - - - - 23,048,000 

ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 26) - (1,953,495) (6,310,837) (768,698) (539,754) - (9,572,784) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 253,528,000 21,526,416 33,284,979 2,550,710 3,563,108 - 314,453,213 
        

วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560        
ราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหม่ 253,528,000 147,092,424 154,426,671 12,569,146 11,637,821 - 579,254,062 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม  - (125,566,008) (121,141,692) (10,018,436) (8,074,713) - (264,800,849) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 253,528,000 21,526,416 33,284,979 2,550,710 3,563,108 - 314,453,213 
 

กิจการไดท้บทวนการตีราคาท่ีดินใหม่ ในไตรมาสท่ีส่ีปีพ.ศ. 2560 โดยผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกซ่ึงใชก้ารก าหนดมูลค่าเป็นผลการอา้งอิงราคาซ้ือขายในตลาดล่าสุดท่ีสามารถซ้ือขายไดอ้ยา่งอิสระ ส่วนเกินจากการตีราคา
สุทธิถูกบนัทึกอยูใ่นองคป์ระกอบของส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ท่ีดินและอาคารจ านวนทั้งส้ิน 275.05 ลา้นบาท ใชเ้ป็นสินทรัพยค์  ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 15) 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงินท่ีกิจการเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยยานพาหนะ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 29,872,726 24,538,726 6,814,908 6,814,908 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (8,425,452) (3,088,159) (1,768,822) (1,010,998) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 21,447,274 21,450,567 5,046,086 5,803,910 

 
ค่าเส่ือมราคาจ านวนเงิน 7.84 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 จ  านวนเงิน 6.90 ลา้นบาท) ถูกบนัทึกอยูใ่นตน้ทุนขาย และจ านวนเงิน 1.73 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 
จ  านวนเงิน 1.56 ลา้นบาท) ถูกบนัทึกอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ไม่มีรายการซ้ือสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงินท่ีกิจการเป็นผูเ้ช่า (พ.ศ. 2559 : 6.81 ลา้นบาท) 
 
หากท่ีดินแสดงตามราคาทุนเดิม ราคาตามบญัชีจะเป็นดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาทุน 52,674,357 46,834,357 4,701,805 4,701,805 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 52,674,357 46,834,357 4,701,805 4,701,805 

 
ขอ้มูลการวดัมูลค่ายติุธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม แสดงไดด้งัน้ี 
 

การจัดล าดบัช้ันการวดัมูลค่ายุตธิรรม 
 

 งบการเงนิรวม 

 การวดัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

ราคาเสนอซ้ือในตลาดทีม่ ี
สภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์

อย่างเดยีวกนั 
(ข้อมูลระดบั 1) 

ข้อมูลทีส่ามารถสังเกตได้อย่าง
มสีาระส าคญั 

(ข้อมูลระดบั 2) 

ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกต
ได้อย่างมสีาระส าคญั 

(ข้อมูลระดบั 3) 

 บาท บาท บาท 
    

การวดัมูลค่าท่ีเกิดข้ึนประจ า    
ท่ีดิน - 401,132,292 - 
 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
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12 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 

ขอ้มูลการวดัมูลค่ายติุธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม แสดงไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 การวดัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

ราคาเสนอซ้ือในตลาดทีม่ ี
สภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์

อย่างเดยีวกนั 
(ข้อมูลระดบั 1) 

ข้อมูลทีส่ามารถสังเกตได้อย่าง
มสีาระส าคญั 

(ข้อมูลระดบั 2) 

ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกต
ได้อย่างมสีาระส าคญั 

(ข้อมูลระดบั 3) 

 บาท บาท บาท 

การวดัมูลค่าท่ีเกิดข้ึนประจ า    
ท่ีดิน - 253,528,000 - 

 
เทคนิคการประเมนิมูลค่าส าหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที ่2 
 
มูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 ของท่ีดินค านวณจากวิธีเปรียบเทียบราคาขายโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนท่ีได้รับความเห็นชอบ 
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ราคาขายของสินทรัพยท่ี์คลา้ยกนัในบริเวณใกลเ้คียงไดถู้กปรับปรุงส าหรับ
ความแตกต่างในคุณลกัษณะท่ีส าคณั เช่น ขนาดของอสงัหาริมทรัพย ์ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัส าหรับการประเมินมูลค่าคือราคาต่อตารางวา 
 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงส าหรับวธีิการประมาณมูลค่ายติุธรรมระหวา่งปี 
 

13 ค่าความนิยม 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

วนัที ่1 มกราคม   
ราคาทุน 98,604,170 52,315,653 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 98,604,170 52,315,653 
   

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม    
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ 98,604,170 52,315,653 
การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย  - 46,288,517 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (52,315,653) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ 46,288,517 98,604,170 
   

วนัที ่31 ธันวาคม    
ราคาทุน 98,604,170 98,604,170 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (52,315,653) - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 46,288,517 98,604,170 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
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13 ค่าความนิยม (ต่อ) 

 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมของส่วนงาน PGE จ  านวน 52.32 ลา้นบาท ซ่ึงแสดง 
ภายใต ้“ค่าใชจ่้ายอ่ืน” ในงบการเงินรวม เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจตกต ่าและผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้
 
ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ท่ีถูกก าหนดตามส่วนงานธุรกิจ การปันส่วนของค่าความนิยม
ใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

 ธุรกจิโรงไฟฟ้า 
 บาท 
  

การปันส่วนค่าความนิยม 46,288,517 

 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดพิจารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช ้การค านวณดงักล่าวใชป้ระมาณการ
กระแสเงินสดก่อนภาษีซ่ึงอา้งอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร กระแสเงินสดหลงัจาก 
ปีท่ี 5 ใชป้ระมาณการของอตัราการเติบโตดงักล่าวในตารางขา้งล่าง อตัราการเติบโตดงักล่าวไม่สูงกวา่อตัราการเติบโตเฉล่ียของธุรกิจท่ีหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้นด าเนินงานอยู ่
 
ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าจากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 ธุรกจิโรงไฟฟ้า 
  

ก าไรขั้นตน้1 ร้อยละ 35.29 
อตัราการเติบโต2 ไม่มี 
อตัราคิดลด3 ร้อยละ 7.75 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGU) (ลา้นบาท) 1,263.74 
 
1  ก าไรขั้นตน้จากงบประมาณ 
2  อตัราการเติบโตถัว่เฉล่ียถ่วงน ้ าหนักเพื่อใช้ในการประมาณกระแสเงินสดส าหรับรอบระยะเวลาหลงัจากประมาณการกระแสเงินสด 
ตามระยะเวลาในงบประมาณ 

3  อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสด 
 
ขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีไดถู้กใชเ้พื่อการวเิคราะห์หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGU) ภายในส่วนงานธุรกิจ 
 
ฝ่ายบริหารพิจารณาก าไรขั้นตน้จากงบประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผา่นมาประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโตของตลาด 
อตัราการเติบโตถัว่เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีใชส้อดคลอ้งกบัการคาดการณ์อตัราการเติบโตท่ีรวมอยูใ่นรายงานของอุตสาหกรรม อตัราคิดลดท่ีใชเ้ป็น
อตัราก่อนหกัภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
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14 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  
 

 งบการเงนิรวม 

 สิทธิ   
 การให้บริการภายใต้ ค่าลขิสิทธ์ิ  
 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ซอฟต์แวร์ รวม 

 บาท บาท บาท 
    

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559    
ราคาทุน 157,000,000 7,188,225 164,188,225 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,408,008) (3,635,186) (7,043,194) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 153,591,992 3,553,039 157,145,031 

    
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  153,591,992 3,553,039 157,145,031 
สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย  311,578,412  - 311,578,412 
ซ้ือระหวา่งปี  - 167,279 167,279 

ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 26) (44,172,844) (713,321) (44,886,165) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 420,997,560 3,006,997 424,004,557 

    
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาทุน 468,578,412 7,355,504 475,933,916 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (47,580,852) (4,348,507) (51,929,359) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 420,997,560 3,006,997 424,004,557 

    
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  420,997,560 3,006,997 424,004,557 
ซ้ือระหวา่งปี - 119,300 119,300 

ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 26) (48,047,992) (663,502) (48,711,494) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 372,949,568 2,462,795 375,412,363 

    
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 468,578,412 7,474,804 476,053,216 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (95,628,844) (5,012,009) (100,640,853) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 372,949,568 2,462,795 375,412,363 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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14 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ) 
 

  

งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

  ค่าลขิสิทธ์ิ 
  ซอฟต์แวร์ 

  บาท 
   

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559   
ราคาทุน  6,516,640 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม   (3,606,862) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ  2,909,778 

   
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  2,909,778 
ซ้ือระหวา่งปี  132,900 

ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 26)  (565,005) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ  2,477,673 

   
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
ราคาทุน  6,649,540 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (4,171,867) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ  2,477,673 

   
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ  2,477,673 
ซ้ือระหวา่งปี  44,300 

ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 26)  (514,086) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ  2,007,887 

   
วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   
ราคาทุน  6,693,840 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (4,685,953) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ  2,007,887 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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15 เงนิกู้ยืม 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 17,935,905 - 17,935,905 - 
ตัว๋แลกเงินจ่าย - 197,909,316 - 197,909,316 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 45,397,137 45,397,137 45,397,137 45,397,137 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื     
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 63,333,042 243,306,453 63,333,042 243,306,453 
     

หุน้กู ้ 800,000,000 - 800,000,000 - 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนด     

   ช าระภายในระยะเวลา 1 ปี 7,986,021 9,364,602 1,263,074 1,188,927 

รวมเงินกูย้มืหมุนเวยีนรวม 871,319,063 252,671,055 864,596,116 244,495,380 

     
ไม่หมุนเวยีน     
หุน้กู ้ - 800,000,000 - 800,000,000 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 9,022,516 13,531,810 1,998,690 3,261,764 

รวมเงินกูย้มืไม่หมุนเวยีน 9,022,516 813,531,810 1,998,690 803,261,764 
     

รวมเงนิกู้ยืม 880,341,579 1,066,202,865 866,594,806 1,047,757,144 

 
หุน้กูมี้ก าหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2561 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.40 ต่อปี 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวนทั้งส้ิน 45.40 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 45.40 ลา้นบาท) 
ค ้าประกนัโดยท่ีดิน และอาคารของกิจการ (หมายเหตุ 12) 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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15 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มื มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินกูย้มื     
   - อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     
            ครบก าหนดภายใน 1 ปี 853,383,158 252,671,055 846,660,211 244,495,380 
            ครบก าหนดเกิน 1 ปี 9,022,516 813,531,810 1,998,690 803,261,764 
   - อตัราดอกเบ้ียลอยตวั     

            ครบก าหนดภายใน 1 ปี 17,935,905 - 17,935,905 - 

 880,341,579 1,066,202,865 866,594,806 1,047,757,144 

 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงต่อปี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงินเบิกเกินบญัชี MOR - MOR - 
ตัว๋แลกเงินจ่าย  -    5.30 - 5.75  -    5.30 - 5.75 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7.43 7.68 7.43 7.68 
หุน้กู ้ 5.40 5.40 5.40 5.40 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 2.75 - 6.85 5.00 - 6.85 6.00 - 6.85 6.00 - 6.85 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืส่วนท่ีหมุนเวยีนมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มีสาระส าคญั 
 
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 8,619,629 10,219,812 1,426,386 1,426,386 

ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 9,339,359 14,248,767 2,107,674 3,534,060 

 17,958,988 24,468,579 3,534,060 4,960,446 

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (950,451) (1,572,167) (272,296) (509,755) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 17,008,537 22,896,412 3,261,764 4,450,691 

 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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15 เงนิกู้ยืม (ต่อ) 

 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 7,986,021 9,364,602 1,263,074 1,188,927 

ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 9,022,516 13,531,810 1,998,690 3,261,764 

 17,008,537 22,896,412 3,261,764 4,450,691 
 

16 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 342,460,420 138,604,583 275,967,841 70,333,753 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28.6) 161,242 - - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ - บุคคลภายนอก 42,363,039 4,855,089 42,352,492 4,855,089 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บุคคลภายนอก 22,156,150 39,472,019 20,371,744 18,026,607 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28.6) 10,916,367 288,047 10,132,726 288,047 
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลภายนอก 14,396,377 11,004,868 4,144,466 3,729,619 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28.6) 8,633,505 1,451,414 8,492,805 1,451,414 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยคา้งจ่าย 59,695,112 70,416,555 59,695,112 70,416,555 

 500,782,212 266,092,575 421,157,186 169,101,084 
 

17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษยีณอายุ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หน้ีสินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน     

   ผลประโยชน์พนกังานเกษียณอาย ุ 38,952,031 34,760,142 36,425,653 33,175,267 
     

ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ     
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,702,265 4,338,515 3,023,665 2,539,303 

   ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 6,809,593 4,168,457 6,546,690 5,177,794 

 10,511,858 8,506,972 9,570,355 7,717,097 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

วนัท่ี 1 มกราคม  34,760,142 31,716,140 33,175,267 31,716,140 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีไดม้าจาก     
   การซ้ือบริษทัยอ่ย  - 795,000 - - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,671,530 3,113,419 2,068,163 1,400,832 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,030,735 1,225,096 955,502 1,138,471 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ท่ีรับรู้ใน 
   ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 6,809,593 4,168,457 6,546,690 5,177,794 

จ่ายผลประโยชน์ (6,319,969) (6,257,970) (6,319,969) (6,257,970) 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม  38,952,031 34,760,142 36,425,653 33,175,267 

 
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับแต่ละรายการดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนขาย 2,147,315 2,002,173 1,782,324 2,002,173 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,037,195 1,018,298 1,036,168 335,313 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 517,755 1,318,044 205,173 201,817 

 3,702,265 4,338,515 3,023,665 2,539,303 

 
ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

อตัราคิดลด ร้อยละ 2.39 ถึงร้อยละ 3.03 ร้อยละ 2.05 ถึงร้อยละ 2.72 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 4.08 ถึงร้อยละ 5.99 ร้อยละ 4.20 ถึงร้อยละ 5.75 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน ร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 20 ร้อยละ 9 ถึงร้อยละ 27 
อตัรามรณะ ร้อยละ 100 ของ TMO17 ร้อยละ 100 ของ TMO08 
อตัราทุพพลภาพ ร้อยละ 10 ของ อตัรามรณะ ร้อยละ 10 ของ อตัรามรณะ 

 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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17 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้ 

 การเปลีย่นแปลงในข้อสมมติ การเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
       

อตัราคิดลด ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ลดลง  
ร้อยละ 2.77 

ลดลง  
ร้อยละ 2.68 

เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 2.92 

เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 2.82 

       

อตัราการเพิ่มข้ึน   เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน ลดลง ลดลง 
   ของเงินเดือน ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 2.80 ร้อยละ 2.72 ร้อยละ 2.69 ร้อยละ 2.61 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าว 
ยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพนัธ์กัน ในการค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนั
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกบั (มูลค่าปัจจุบนัของภาะผูกพนัโครงการผลประโยชน์ 
ท่ีก าหนดไวค้  านวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) ในการ
ค านวณหน้ีสินบ าเหน็จบ านาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
การวเิคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุไม่มีการคิดลด: 
 

 งบการเงนิรวม 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 2 - 5 ปี ระหว่าง 6 - 10 ปี เกนิกว่า 10 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 5,651,026 21,803,312 20,944,711 38,041,645 86,440,694 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 6,348,464 17,490,568 22,101,232 27,106,694 73,046,958 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 2 - 5 ปี ระหว่าง 6 - 10 ปี เกนิกว่า 10 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560      
ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอาย ุ 5,601,097 20,202,495 16,588,120 23,709,739 66,101,451 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 6,348,464 16,922,619 18,812,862 16,835,809 58,919,754 

 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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18 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี  

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 4,667,288 4,667,288 788,479 788,479 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 107,062,538 84,081,423 10,322,714 9,640,677 

 111,729,826 88,748,711 11,111,193 10,429,156 

     
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายช าระภายใน 12 เดือน 9,714,910 9,714,910 - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายช าระเกินกวา่ 12 เดือน 134,885,101 133,536,409 50,084,811 45,341,499 

 144,600,011 143,251,319 50,084,811 45,341,499 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 32,870,185 54,502,608 38,973,618 34,912,343 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

วนัท่ี 1 มกราคม 54,502,608 46,312,921 34,912,343 34,678,946 
การไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย  - 37,915,736 - - 
(ลด)เพิ่มในก าไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 19) (31,095,083) (28,892,357) 761,013 1,268,956 

เพิ่ม(ลด)โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้  9,462,660 (833,692) 3,300,262 (1,035,559) 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 32,870,185 54,502,608 38,973,618 34,912,343 

 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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18 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

    การปรับปรุง    
    มูลค่ายุตธิรรม    

  ค่าเผ่ือ ค่าเผ่ือ 
ของที่ดนิ 
อาคารและ ภาระผูกพนั   

 ค่าเผ่ือ การเส่ือมสภาพ งานระหว่างท า อุปกรณ์ใน ผลประโยชน์ ผลขาดทุน  
 หนีส้งสัยจะสูญ สินค้าล้าสมัย ลดมูลค่า งบการเงนิรวม พนักงาน ทางภาษ ี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
        

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี        
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 788,479 2,876,758 535,264 19,326,156 6,343,228 - 29,869,885 
การไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - - - 22,201,983 - 15,666,538 37,868,521 
ลด(เพ่ิม)ในก าไรหรือขาดทุน  - 71,399 (477,798) (3,597,296) (224,891) 24,405,199 20,176,613 

ลดในก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - 833,692 - 833,692 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 788,479 2,948,157 57,466 37,930,843 6,952,029 40,071,737 88,748,711 

        
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 788,479 2,948,157 57,466 37,930,843 6,952,029 40,071,737 88,748,711 
ลด(เพ่ิม)ในก าไรหรือขาดทุน  - 89,426 (57,466) (3,836,764) (523,540) 25,947,540 21,619,196 

ลดในก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - 1,361,919 - 1,361,919 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 788,479 3,037,583 - 34,094,079 7,790,408 66,019,277 111,729,826 

 

 งบการเงนิรวม 

  เจ้าหนีต้าม ส่วนเกนิทุนจาก  
 สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า สัญญาเช่าระยะยาว การตีราคาทีด่นิ รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 30,960,131 67,036 45,155,639 76,182,806 
การไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย  75,784,257 - - 75,784,257 

เพิ่ม(ลด)ในก าไรหรือขาดทุน (8,834,568) 118,824 - (8,715,744) 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 97,909,820 185,860 45,155,639 143,251,319 

     
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 97,909,820 185,860 45,155,639 143,251,319 
เพิ่ม(ลด)ในก าไรหรือขาดทุน (9,609,599) 133,711 - (9,475,888) 

เพิ่มในก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 10,824,580 10,824,580 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 88,300,221 319,571 55,980,219 144,600,011 

 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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18 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ค่าเผ่ือ ค่าเผ่ือ ภาระผูกพนั  
 ค่าเผ่ือ การเส่ือมสภาพ งานระหว่างท า ผลประโยชน์  
 หนีส้งสัยจะสูญ สินค้าล้าสมยั ลดมูลค่า พนักงาน รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี      
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 788,479 2,876,758 535,264 6,343,228 10,543,729 
ลด(เพิ่ม)ในก าไรหรือขาดทุน  - 71,399 (477,797) (743,734) (1,150,132) 

ลดในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - 1,035,559 1,035,559 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 788,479 2,948,157 57,467 6,635,053 10,429,156 

      
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 788,479 2,948,157 57,467 6,635,053 10,429,156 
ลด(เพิ่ม)ในก าไรหรือขาดทุน  - 89,426 (57,467) (659,260) (627,301) 

ลดในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - 1,309,338 1,309,338 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 788,479 3,037,583 - 7,285,131 11,111,193 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 เจ้าหนีต้าม ส่วนเกนิทุน  
 สัญญาเช่าระยะยาว จากการตีราคาทีด่นิ รวม 

 บาท บาท บาท 
    

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี    
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 67,036 45,155,639 45,222,675 

เพิ่มในก าไรหรือขาดทุน 118,824 - 118,824 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 185,860 45,155,639 45,341,499 

    
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 185,860 45,155,639 45,341,499 
เพิ่มในก าไรหรือขาดทุน 133,712 - 133,712 

เพิ่มในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - 4,609,600 4,609,600 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 319,572 49,765,239 50,084,811 

 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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18 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

 
งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,044,953 13,756,949 - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (42,915,138) (68,259,557) (38,973,618) (34,912,343) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (32,870,185) (54,502,608) (38,973,618) (34,912,343) 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีส าหรับรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรับรู้ไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีนั้น 
 
กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชีจ านวน 52.13 ล้านบาท ท่ีเกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษีจ านวน 260.64 ล้านบาท  
ขาดทุนสะสมยกไปสามารถแยกตามปีท่ีจะหมดประโยชน์ทางภาษีไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

ปีทีห่มดประโยชน์ทางภาษี บาท 
  

พ.ศ. 2561 - 
พ.ศ. 2562 - 
พ.ศ. 2563 - 
พ.ศ. 2564 106,210,716 

พ.ศ. 2565 154,427,831 

 260,638,547 

 
19 ภาษเีงนิได้ 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 7,615,615 2,968,596 7,615,615 2,968,596 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (31,095,083) (28,892,357) 761,013 1,268,956 

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (23,479,468) (25,923,761) 8,376,628 4,237,552 

 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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19 ภาษเีงนิได้ (ต่อ) 

 
ภาษีเงินได้ส าหรับก าไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีของกิจการมียอดจ านวนเงินท่ีแตกต่างจากการค านวณก าไรทางบัญชีคูณกับอัตราภาษี  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

(ขาดทุน)ก าไรก่อนภาษี (297,050,667) (81,966,173) (157,623,242) 20,416,409 
     

ภาษีค านวณจากอตัราภาษี ร้อยละ 20  (59,410,133) (16,393,235) (31,524,648) 4,083,282 
     

ผลกระทบ     
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี - หน้ีสงสยัจะสูญรับคืน - (499,142) - (499,142) 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 59,766,016 15,551,984 40,065,998 831,582 
ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัไดเ้พิ่มเติม (164,722) (178,170) (164,722) (178,170) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีผา่นมาซ่ึงยงัไม่รับรู้ - (24,405,198) - - 
ผลขาดทุนทางภาษีในปีปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี     
    ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,316,038 - - - 
ผลขาดทุนทางภาษีในรอบบญัชีท่ีผา่นมาท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย ์     
    ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในปีปัจจุบนั (25,947,540) - - - 

ภาษีเงินไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน (9,039,127) - - - 

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (23,479,468) (25,923,761) 8,376,628 4,237,552 

 
อตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัเป็นร้อยละ 4.83 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 14.54) 
 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ส่วนเกนิมูลค่า ส่วนเกนิจัดสรร -  
 จ านวนหุ้น หุ้นสามญั หุ้นสามญั ใบส าคญัแสดงสิทธิ รวม 

 หุ้น บาท บาท บาท บาท 
      

ทุนจดทะเบยีน      
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 19,071,197,130 1,907,119,713 - - 1,907,119,713 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 19,071,197,130 1,907,119,713 - - 1,907,119,713 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 19,071,197,130 1,907,119,713 - - 1,907,119,713 

      
ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว      
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 13,162,129,572 1,316,212,957 264,331,893 309,998,676 1,890,543,526 

การออกหุน้สามญัจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 345,684 34,569 - - 34,569 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 13,162,475,256 1,316,247,526 264,331,893 309,998,676 1,890,578,095 

      
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 13,162,475,256 1,316,247,526 264,331,893 309,998,676 1,890,578,095 
การออกหุน้สามญัจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ      

   ( หมายเหตุ 21) 42,608 4,260 - - 4,260 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 13,162,517,864 1,316,251,786 264,331,893 309,998,676 1,890,582,355 

 
21 ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญั 

 
ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังที ่2 (UWC - W2) 
 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2558 กิจการได้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นสามัญเดิมของกิจการ  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และโอนเปล่ียนมือได ้
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 4 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก 
จ านวน : 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 : 0.1 บาท ต่อหุน้ (อาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงั)  
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม และ กนัยายน ของแต่ละปีตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  
วนัสุดทา้ยของการใชสิ้ทธิ : วนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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21 ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญั (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 

งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 UWC-W2 

 สิทธิ 
  

ยอดคงเหลือตน้ปี 5,539,809,313 

หกั  ใชสิ้ทธิระหวา่งปี 42,608 

ยอดคงเหลือปลายปี 5,539,766,705 

 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 มีผูถื้อหุ้นแสดงความจ านงใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  UWC-W2 จ  านวน 42,608 หน่วย และไดช้ าระค่าหุ้น 
ทั้งจ  านวน 4,260.80 บาทแลว้ กิจการออกหุน้แลว้เสร็จตามเง่ือนไขในใบส าคญัแสดงสิทธิในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
 

22 เงนิปันผล 
 
รายการทีเ่กดิขึน้ระหว่างปี พ.ศ. 2559 
 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2559 ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากการด าเนินงาน 
ของปี พ.ศ. 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ในอตัราหุน้ละ 0.002 บาท จ านวน
ทั้งส้ิน 13,162,475,256 หุน้ เป็นจ านวนเงิน 26.32 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 

23 ส ารองตามกฎหมาย 
 

 

งบการเงนิรวม 
และงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 16,170,354 15,417,135 

จดัสรรระหวา่งปี 1,685,843 753,219 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 17,856,197 16,170,354 

 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งส ารองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหกัขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ส ารองน้ีจะมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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24 รายได้อ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจ้ากการขายเศษวตัถุดิบ 39,694,735 22,464,626 37,938,391 22,464,626 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 13,739,616 - 4,812,500 
ดอกเบ้ียรับ 1,145,276 2,178,876 971,892 2,033,920 
ดอกเบ้ียรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28.1) 7,924,565 1,197,861 78,405,220 56,857,018 

อ่ืน ๆ 1,159,398 1,405,515 184,702 149,272 

 49,923,974 40,986,494 117,500,205 86,317,336 

 
25 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 

ดอกเบ้ียจ่าย     
- เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 45,642,379 54,564,436 50,897,478 54,606,986 
- เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28.2) 1,481,909 -    1,810,676 - 
- อ่ืนๆ 1,106,995 1,310,018 384,568 658,263 

 48,231,283 55,874,454 53,092,722 55,265,249 
     

ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน     
- ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 3,251,322 3,035,246 3,251,322 3,034,490 
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร 1,159,654 608,692 1,159,654 608,692 

 4,410,976 3,643,938 4,410,976 3,643,182 
     

ตน้ทุนทางการเงินรวม 52,642,259 59,518,392 57,503,698 58,908,431 
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26 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  888,630,121 771,437,822 630,497,900 562,309,759 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 176,486,221 151,059,458 130,322,245 118,492,179 
หน้ีสงสยัจะสูญ 4,735,220 5,062,077 - 1,969,108 
กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญรับคืน - (2,495,711) - (2,495,711) 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (หมายเหตุ 28.2) 15,199,016 13,482,801 13,269,442 13,482,801 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 12) 91,142,746 72,066,920 9,572,784 8,451,799 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 14) 48,711,494 44,886,165 514,086 565,005 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ     
    (กลบัรายการ) 1,896,876 283,687 159,796 (2,031,994) 
ตน้ทุนทางการเงิน (หมายเหตุ 25) 52,642,259 59,518,392 57,503,698 58,908,431 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  - 878,142 - 15,207,848 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 1,019,849 - 1,019,849 - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน     
- ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
    (หมายเหตุ 11.1) - - 

 
82,348,192 - 

- ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  
    (หมายเหตุ 11.2) 110,754,937 - 

 
117,340,642 

 
- 

- ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม (หมายเหตุ 13) 52,315,653 - - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 218,479,683 100,102,903 167,761,684 75,901,089 

 1,662,014,075 1,216,282,656 1,210,310,318 850,760,314 
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27 ก าไรต่อหุ้น 

 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับปีค านวณโดยการหารก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีช าระแลว้ 
และออกจ าหน่ายอยูใ่นระหวา่งปี 
 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการปรับจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของ 
หุน้สามญัท่ีกิจการอาจตอ้งออกเพื่อแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม     
(ขาดทุน)ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ืองท่ีเป็น     
ของเจา้ของของบริษทัใหญ่ (บาท) (250,970,209) (35,410,029) (165,999,870) 16,178,857 

ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิกท่ีเป็นของ     
เจา้ของของบริษทัใหญ่ (บาท) - (2,514,197) - - 

 (250,970,209) (37,924,226) (165,999,870) 16,178,857 
     

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 13,162,507,475 13,162,390,252 13,162,507,475 13,162,390,252 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั     
   ท่ีกิจการตอ้งออกใหต้ามสิทธิ - UWC-W2 (หุน้) 1,593,175,899 1,866,965,078 1,593,175,899 1,866,965,078 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั     
   รวมหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด (หุน้) 14,755,683,374 15,029,355,330 14,755,683,374 15,029,355,330 
     
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท)     

   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.0191) (0.0027) (0.0126) 0.0012 
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก - (0.0002) - - 
     
ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท)     

   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.0191) - (0.0126) 0.0011 
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก - - - - 
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28 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบักิจการ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคลหรือ
กิจการนั้นมีอ านาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุมโดยกิจการ หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักิจการ รวมถึงกิจการท่ีด าเนินธุรกิจการลงทุน 
บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียง
ของกิจการซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญเหนือกิจการ ผูบ้ริหารส าคัญรวมทั้ งกรรมการและพนักงานของกิจการตลอดจนสมาชิก 
ในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งค านึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์มากกว่า
รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 

กิจการถูกควบคุมโดย บริษทั แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัใหญ่”) ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทยและเป็นกิจการท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัใหญ่ดงักล่าวถือหุน้ในกิจการคิดเป็นจ านวนร้อยละ 39.23 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 39.23) ของทุนท่ีออก
และเรียกช าระแลว้  
 

ความสัมพนัธ์ท่ีกิจการมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกนัในกิจการ หรือเป็นกิจการท่ีกิจการควบคุม 
หรือควบคุมร่วมกนั หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบักิจการมีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศทีจ่ัดตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

1. บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิคจ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
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 กรีน เอนเนอยี ่แพลนเทชัน่ส์ จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
8. บริษทั ยดูบับลิวซีซี (กมัพชูา) จ  ากดั กมัพชูา บริษทัยอ่ย 
9. บริษทั ไดเมท (สยาม) จ  ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัร่วม 
10. บริษทั อยธุยา เพาเวอร์ ซิสเตม็ส์ จ  ากดั ไทย บริษทัร่วม 
11. บริษทั สระบุรี เอนเนอยี ่ซิสเตม็ส์ 2 จ  ากดั ไทย บริษทัร่วม 
12. บริษทั อินเตอร์โกลบ อินเวสเมนต ์จ  ากดั กมัพชูา บริษทัร่วม 
13. บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
14. บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ  ากดั (มหาชน) ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
15. บริษทั ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั  ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
16. บริษทั เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
17. บริษทั อีเอม็ซี จ  ากดั (มหาชน) ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
18. บริษทั ดบัเบิลยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
19. ผูบ้ริหาร ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและมีความรับผดิชอบในการวางแผน  

   สัง่การและควบคุมกิจการต่าง ๆ ของกิจการ 
   ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึงกรรมการของ 
   บริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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28 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  
 

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 
  

รายไดจ้ากงานโครงการ ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มหกัตน้ทุนขายในอตัราเฉล่ีย 
    ประมาณร้อยละ 10 
รายไดจ้ากการขาย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มหกัตน้ทุนขายในอตัราเฉล่ีย 
    ประมาณร้อยละ 20-30 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ เงินเดือน   
   เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง และโบนสั ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
ดอกเบ้ียจ่าย ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการอา้งอิงจากตน้ทุนเงินกูย้มื 
    ของบริษทั 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 
28.1 รายได้ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้จากงานโครงการ     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 165,718 1,216,294 165,718 1,216,294 
     
รายได้จากการขาย     
   บริษทัยอ่ย - - 274,800 - 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 254,110 4,296,780 254,110 4,296,780 

 254,110 4,296,780 528,910 4,296,780 

     
รายได้ค่าเช่า     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,400,000 - 2,400,000 - 
     
รายได้อ่ืน     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 58,281 - 58,281 - 
     
ดอกเบีย้รับ     
   บริษทัยอ่ย - - 70,480,655 55,659,157 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,924,565 1,197,861 7,924,565 1,197,861 

 7,924,565 1,197,861 78,405,220 56,857,018 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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28 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
28.2 ค่าใช้จ่าย 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบีย้จ่าย     
   บริษทัใหญ่ 429,205 - 429,205 - 
   บริษทัยอ่ย - - 328,767 - 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,052,704 - 1,052,704 - 

 1,481,909 - 1,810,676 - 

     
ค่าตอบแทนผู้บริหาร     
   (รวมอยูใ่น “ค่าใชจ่้ายในการขาย”     
    และ “ค่าใชจ่้ายในการบริหาร”)     
   ผลประโยชน์ระยะสั้นของกรรมการ 14,580,122 13,439,369 12,747,122 13,439,369 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 618,894 43,432 522,320 43,432 

 15,199,016 13,482,801 13,269,442 13,482,801 

     
ซ้ือสินค้า     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,714,827 96,735 - 96,735 
     
ค่าธรมเนียมอ่ืน     
   บริษทัใหญ่ 1,320,000 720,000 720,000 720,000 
     
ค่าจ้างเหมา     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 97,796,617 23,852,800 97,796,617 23,852,800 
     
ค่าซ่อมแซมเคร่ืองจักรและทรัพย์สิน     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42,250 - 42,250 - 

 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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28 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
28.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 9) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีก้ารค้า     
   บริษทัยอ่ย - - 5,136 - 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,714 2,500,390 1,714 1,735,006 

 1,714 2,500,390 6,850 1,735,006 

     
ลูกหนีอ่ื้น     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
      - ลูกหน้ีคา้งรับในการขายเงินลงทุน 170,085,671 170,085,671 170,085,671 170,085,671 

      - อ่ืนๆ  2,348,340 2,147,137 2,348,340 2,147,137 

 172,434,011 172,232,808 172,434,011 172,232,808 

     
รายได้ค้างรับ     
   บริษทัยอ่ย - - 95,868,169 62,757,660 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,544,556 929,794 2,544,556 929,794 

 2,544,556 929,794 98,412,725 63,687,454 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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28 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
28.4 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 1,261,779,011 1,133,077,878 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,858,890 12,500,000 8,858,890 12,500,000 

 8,858,890 12,500,000 1,270,637,901 1,145,577,878 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 12,500,000 19,540,000 1,145,577,878 653,189,433 
ใหกู้ย้มืเพิ่ม 9,347,802 119,775,988 223,413,673 821,334,095 
ช าระคืน - (126,815,988) (84,927,794) (159,545,650) 
โอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (12,500,000) - (12,500,000) - 
หกักลบจากการขายเงินลงทุนบริษทัยอ่ย     
   (หมายเหตุ 11.1) - - - (169,400,000) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่     

  เกิดข้ึน (488,912) - (925,856) - 

ยอดคงเหลือปลายปี 8,858,890 12,500,000 1,270,637,901 1,145,577,878 

 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมในสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืน
ภายในระหวา่ง 6 เดือนถึง 1 ปี และมีดอกเบ้ียในอตัราระหวา่งร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี) 
 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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28 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
28.5 เงนิลงทุนในกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  

   (รวมอยูใ่น “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน”) 
 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,125 1,125 

 
28.6  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 16) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจ้าหนีก้ารค้า     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 161,242 - - - 
     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
   บริษทัใหญ่ 1,243,529 192,600 408,929 192,600 
   บริษทัยอ่ย - - 50,959 - 
   กรรมการ 108,872 74,047 108,872 74,047 

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,563,966 21,400 9,563,966 21,400 

 10,916,367 288,047 10,132,726 288,047 

     
เจ้าหนีอ่ื้น     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,633,505 1,451,414 8,492,805 1,451,414 
 

28.7 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

บริษทัใหญ่ 80,000,000 80,000,000 
บริษทัยอ่ย - 15,000,000 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 88,500,000 88,500,000 

 168,500,000 183,500,000 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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28 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
28.7 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 

 บาท บาท 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี - - 

กูย้มืเพิ่ม 168,500,000 183,500,000 

ยอดคงเหลือปลายปี 168,500,000 183,500,000 

 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมในสกุลเงินบาท เงินกูย้มืดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนภายในระหว่าง 3 เดือนถึง 1 ปี
และมีดอกเบ้ียในอตัราระหวา่งร้อยละ 4.00 - 5.25 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : ไม่มี) 

 
29 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

 
ยอดรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี  
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 844,487 1,128,888 704,487 888,888 

เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี - 844,487 - 704,487 

 844,487 1,973,375 704,487 1,593,375 

 
ยอดรวมของภาระผกูพนัอ่ืนท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 42,427,000 9,438,824 

 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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30 สิทธิพเิศษทีไ่ด้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

 
บริษทั ยูดบับลวิซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั  
 
กิจการได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้า 
จากเช้ือเพลิงชีวมวล ภายใตก้ารส่งเสริมดงักล่าวกิจการจะไดรั้บสิทธิและประโยชน์จากการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ
เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้นคือเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 รวมทั้งสามารถน าผลขาดทุนในระหวา่ง
ปีท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดม้าหักออกจากก าไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนด โดยกิจการจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนด
ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
บริษัท สตึกไบโอแมส จ ากดั 
 
กิจการได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้า  
ภายใตก้ารส่งเสริมดงักล่าวกิจการจะไดรั้บสิทธิและประโยชน์จากการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี 
นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้นคือเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2549 และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ
ร้อยละห้าสิบ ของอตัราปกติ รวมทั้งสามารถน าผลขาดทุนในระหว่างปีท่ีได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้มาหักออกจากก าไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี  
นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนด โดยกิจการจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
บริษทั ยูดบับลวิซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั 
 
กิจการไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้า ภายใต้
การส่งเสริมดงักล่าวกิจการจะไดรั้บสิทธิและประโยชน์จากการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้นคือเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2551 และไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ 
ร้อยละหา้สิบ ของอตัราปกติ รวมทั้งสามารถน าผลขาดทุนในระหวา่งปีท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดม้าหกัออกจากก าไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี นบัจาก
วนัท่ีพน้ก าหนด โดยกิจการจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
รายไดส้ าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน มีดงัน้ี 
 

  กจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทุน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

  บาท บาท 
    

รายไดจ้ากการขาย  355,390,620 271,008,757 

รายไดอ่ื้น  3,002,313 914,269 

รวม  358,392,933 271,923,026 

 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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31 เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ 

 
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูใ้ห้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นจ านวนเงิน 600 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บอนุมติัเม่ือวนัท่ี  
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 หุ้นกูด้งักล่าวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนั 
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้มีก าหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.25 ต่อปี ในวนัท่ีออกหุ้นกู ้ผูอ้อกหุ้นกู้
ตกลงใหห้ลกัประกนัโดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  
 
1.) ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากัด (บริษทัย่อย) มีมูลค่าประเมินรวมทั้ งส้ิน 

77,896,000 บาท 
2.) เคร่ืองจกัรซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั (บริษทัยอ่ย) มีมูลค่าประเมินรวมทั้งส้ิน 317,391,000 บาท 
3.) หุ้นสามญัของบริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั  จ  านวน 23,998,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 10 บาท รวมเป็นมูลค่า 239,980,000 บาท (โดยมีมูลค่าทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 รวมเป็นมูลค่า 154,319,987 บาท) 
4.) หุ้นสามญัของบริษทั ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จ  ากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิงเน็ตเวิร์ค จ  ากัด 

(มหาชน) (บริษทัใหญ่) จ  านวน 330,000,000 บาท ราคาเฉล่ียยอ้นหลงัหุน้ละ 2 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 660,000,000 บาท 
 
บริษทัไดน้ าทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ีเป็นหลกัประกนัการน าเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น
กรรมสิทธ์ิของบริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิงเน็ตเวร์ิค จ  ากดั (มหาชน) ไปค ้าประกนัการออกจ าหน่ายหุน้กูด้งักล่าวของบริษทั 
 
1.) ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ยูดับบลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากัด (บริษทัย่อย) มีมูลค่าประเมินรวมทั้ งส้ิน 

44,125,044 บาท 
2.) เคร่ืองจกัรซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั ยูดบับลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากดั (บริษทัย่อย) โดยมีมูลค่าทางบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  

พ.ศ. 2560 เป็นจ านวน 217,337,099 บาท 
3.) ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั (บริษทัยอ่ย) มีมูลค่าประเมินรวมทั้งส้ิน 134,841,000 บาท 
4.) เคร่ืองจกัรซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากัด (บริษทัย่อย) โดยมีมูลค่าทางบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

เป็นจ านวน 121,450,982 บาท 
 


