
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และเฉพาะกิจการรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
จากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขวรรคแรก และยกเวน้ผลกระทบซ่ึง
อาจจะเกิดข้ึนต่อตวัเลขเปรียบเทียบในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธันวาคม 2562 จากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขวรรคท่ีสอง   
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย และของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 
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เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 
 

1) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14.2 บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมในประเทศ (ซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมวันท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวันท่ี  
30 มิถุนายน) โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย ยอดคงเหลือของบญัชีเงินลงทุนดงักล่าวซ่ึงแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 19 ลา้นบาท (สุทธิค่าเผื่อการดอ้ยค่า) และรับรู้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดังกล่าวจ านวน 29 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั บริษทัไดบ้นัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม
ดงักล่าวโดยใชง้บแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงจดัท าโดยผูบ้ริหารของบริษทัร่วมท่ียงั
ไม่ไดผ้่านการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้่ามีรายการปรับปรุงใดท่ีจ าเป็นในจ านวน
เงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการดงักล่าวหรือไม่เพียงใด 

2) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัพบว่า
งานระหว่างท าซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินคา้คงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มียอดสูงไป 174 ลา้นบาท บริษทัไดป้รับปรุงงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยอ้นหลงัแลว้ ทั้งน้ีขอ้มูลรายการปรับปรุงท่ีขา้พเจา้ไดรั้บจากฝ่าย
บริหารของบริษทัไม่สามารถให้ขอ้สรุปว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวควรปรับปรุงรายการในงบก าไร
ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
หรือปีก่อนหน้านั้น  งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีผลกระทบจากเหตุการณ์
ดงักล่าวขา้งตน้ อย่างไรก็ตามขา้พเจา้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากอาจมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบตวัเลขงวดปัจจุบนักบัตวัเลขเปรียบเทียบ 

 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงาน
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด
เหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ ์
ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็น
แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี นอกจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข 
ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเร่ืองท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบเพื่อส่ือสารในรายงานของขา้พเจา้ 
 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพ่ือตอบสนอง 

การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยในงบเฉพาะ
กจิการและการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนในบริษัท
ย่อยดังกล่าวในงบการเงินรวม 
เน่ืองจากบริษทัยอ่ยบางแห่งมีผลขาดทุนสุทธิต่อเน่ืองและมี
ขาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึง
ผูบ้ริหารของบริษทัไดพิ้จารณาวา่เป็นขอ้บ่งช้ีถึงการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการและ
การดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ในงบการเงินรวม จึงไดป้ระมาณมูลค่าท่ีจะได้รับคืนของ
เงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าว และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ของบริษทัย่อย เพ่ือพิจารณาผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซ่ึง
มูลค่าท่ีจะได้รับคืนประมาณข้ึนจากมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการจ าหน่ายของสินทรัพย ์
 

ขา้พเจา้พิจารณาว่า การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารเก่ียวกบั
ขอ้สมมติท่ีส าคญัเพ่ือประมาณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการและ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัย่อยดงักล่าวในงบการเงิน
รวม เป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ เน่ืองจากความมี
สาระส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนของบริษทัยอ่ยนั้น 
  

 

 
 
 
วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 
 ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานและการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการรับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 ประเมินการออกแบบและการน าไปปฏิบติัของการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ท าความเขา้ใจและประเมินวิธีการท่ีผูบ้ริหารของบริษทั
ใช้ในการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมถึง
ตรวจสอบขอ้มูลท่ีใช้ในการพิจารณาการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใน
บริษทัยอ่ยดงักล่าว  

- ตรวจสอบหลกัฐานการพิจารณาของผูบ้ริหารเก่ียวกบั
ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

- ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและ 
ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารของบริษทัน ามาใชใ้น
ประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

- สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพ่ือตอบสนอง 
ทั้งน้ี นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงินส าหรับเงินลงทุนและการดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 3.6 และขอ้ 14 และส าหรับสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนและการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของ
บริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 3.9 ขอ้ 3.10 และขอ้ 17 
 

 

การรับรู้รายได้จากงานโครงการ  
บริษัทมีรายได้จากงานโครงการ ซ่ึงมีความส าคัญเชิง
ปริมาณต่องบการเงิน ทั้งน้ีเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ 
บริษัทรับรู้รายได้จากงานโครงการอย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ 
 

ทั้งน้ี นโยบายการบญัชีส าหรับการรับรู้รายไดจ้ากงาน
โครงการแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
3.14 

 
วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญั รวมถึง 
 ท าความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้

 ประเมินการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในของการรับรู้รายได ้

 ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบั ติตามการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ตรวจสอบเง่ือนไขและขอ้ตกลงของสัญญางานโครงการ

และทดสอบการค านวณรายไดว้า่มีการรับรู้ในรอบบญัชี
ท่ี ถูกต้องและครบถ้วนและตรวจสอบ เอกสาร
ประกอบการบนัทึกบญัชีส าหรับรายไดด้งักล่าว 

- ตรวจสอบรายการรายไดจ้ากงานโครงการท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว่างปีและช่วงใกลว้นัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีกบั
เอกสารประกอบรายการ 

  
ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่า
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตาม
ความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ 
ท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย 
ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่
ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล 
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ 
ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กับ
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ 
ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  
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 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบ 
ต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ที่ส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่อง
ท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแลเกี่ยวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ
เป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัมากท่ีสุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อ
สาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 ดร. เกียรตินิยม  คุณติสุข 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 
วนัท่ี 2 มีนาคม 2563 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

2562 2561 2561 2562 2561 2561

“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8.1 312,510,464 69,073,217 103,117,401 302,321,503 16,588,528 60,006,368       

เงินลงทุนชัว่คราว 9 -                884,011 872,042 -             884,011 872,042            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 10 155,635,675 578,508,529 648,665,299 221,168,844 638,116,823 632,787,911     

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.4 8,060,119 8,682,290 8,858,890 14,883,644 1,355,058,888 1,270,637,901 

สินคา้คงเหลือ 11 238,242,890 369,333,992 596,317,486 238,242,890 329,004,020 566,102,401     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12 27,834,818 18,131,896 33,871,374 24,270,324 690,852 12,562,688       

กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภท

เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 13 1,136,808,885    152,172,475 -             731,016,981 -             -             

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,879,092,851 1,196,786,410 1,391,702,492 1,531,904,186 2,340,343,122 2,542,969,311

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 32.2 22,749,000 53,039,694 42,725,000 22,749,000 52,424,000 41,125,000       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14.1 -                -             -             18,249,270 471,242,173 531,302,417     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14.2 32,685,467 133,187,199 122,076,045 63,077,375 134,649,067 122,900,375     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 331,843,808 1,298,847,599 1,542,668,166 304,939,645 308,723,541 314,453,213     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 1,789,909 172,465,501 375,412,363 1,789,909 1,531,127 2,007,887         

ค่าความนิยม 16 -                -             46,288,517 -             -             -             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 -                54,360,094 10,044,953 -             -             -             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 32,193,743 33,193,743 30,298,013 32,193,743 32,193,743 30,298,013       

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 421,261,927 1,745,093,830 2,169,513,057 442,998,942 1,000,763,651 1,042,086,905 

รวมสินทรัพย์ 2,300,354,778 2,941,880,240 3,561,215,549 1,974,903,128 3,341,106,773 3,585,056,216 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงนิ

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

2562 2561 2561 2562 2561 2561

“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 -                62,735,297 63,333,042 -             62,735,297 63,333,042

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 19 346,648,087 543,455,262 500,782,212 341,255,480 501,172,449 421,157,186

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.7 254,500,000 238,500,000 168,500,000 264,500,000 253,500,000 183,500,000

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 18 49,000,000 39,500,000 -             49,000,000 39,500,000 -             

หุ้นกูร้ะยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 300,000,000       -             800,000,000 300,000,000 -             800,000,000

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 1,377,823 6,828,840 7,986,021 1,090,573 1,306,402 1,263,074

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20 64,686,730 -             -             64,686,730 -             -             

หน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภท
เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 13 425,315,505 -             -             -             -             -             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,419,133 35,447,691 31,146,569 7,373,604 29,576,726 24,255,027

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,448,947,278 926,467,090 1,571,747,844 1,027,906,387 887,790,874 1,493,508,329

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หุ้นกูร้ะยะยาว 18 300,000,000 600,000,000 -             300,000,000     600,000,000     -             

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  21 1,221,564 2,168,392 9,022,516 1,052,432 692,288 1,998,690

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 35,009,042 74,951,051 42,915,138 35,009,042 34,832,898 38,973,618

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 22 40,485,945 37,282,682 38,952,031 40,485,945 34,008,718 36,425,653

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 376,716,551 714,402,125 90,889,685 376,547,419 669,533,904 77,397,961

รวมหน้ีสิน 1,825,663,829 1,640,869,215 1,662,637,529 1,404,453,806 1,557,324,778 1,570,906,290

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

2562 2561 2561 2562 2561 2561

“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 24

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 19,071,197,130 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 1,907,119,713 1,907,119,713 1,907,119,713 1,907,119,713 1,907,119,713 1,907,119,713

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุ้นสามญั 13,162,525,880 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

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

หุ้นสามญั 13,162,517,864 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

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

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

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

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 26 17,907,840 17,907,840 17,856,197 17,907,840 17,907,840 17,856,197

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุน) (1,642,424,120) (836,640,012) (271,662,745) (1,537,102,631) (323,769,156) (93,349,582)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

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

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 543,728 166,350 (156,138) -             -             -             

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

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 483,338,733 1,288,744,661 1,853,347,797 570,449,322 1,783,781,995 2,014,149,926

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (8,647,784) 12,266,364 45,230,223 -             -             -             

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 474,690,949 1,301,011,025 1,898,578,020 570,449,322 1,783,781,995 2,014,149,926

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,300,354,778 2,941,880,240 3,561,215,549 1,974,903,128 3,341,106,773 3,585,056,216

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”

รายได้

รายไดจ้ากงานโครงการ 644,630,259 1,026,588,139 644,630,259 1,026,588,139

รายไดจ้ากการขายสินคา้อุตสาหกรรม 8,295,196 10,420,577 9,952,638 14,301,418

รายไดจ้ากการขายสินคา้อ่ืน -                     7,961,396 -                     -                     

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 459,618,844 422,873,455 -                     -                     

รายไดอ่ื้น 27 10,768,764 44,425,248 64,600,943 130,077,183

รวมรายได้ 1,123,313,063 1,512,268,815 719,183,840 1,170,966,740

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนงานโครงการ 822,146,472 1,138,080,319 822,146,472 1,138,080,319

ตน้ทุนขายสินคา้อุตสาหกรรม 6,679,846 9,443,299 6,679,846 10,582,744

ตน้ทุนขายสินคา้อ่ืน 11,432,991              38,361,126 - -                     

ตน้ทุนขายไฟฟ้า 495,643,724 454,197,618 - -                     

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 4,497,925 5,440,188 4,497,925 4,859,089

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 83,689,769 97,013,070 82,477,384 70,905,887

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 28 374,487,618 302,085,810 958,124,543 112,225,633

ตน้ทุนทางการเงิน 69,367,895 67,695,162 53,966,659 67,761,512

รวมค่าใชจ่้าย 1,867,946,240 2,112,316,592 1,927,892,829 1,404,415,184

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (28,930,040) (9,359,446) -                     -                     

ขาดทุนก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (773,563,217) (609,407,223) (1,208,708,989) (233,448,444)

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 23 (48,815,207) 11,379,532 (176,144) 3,080,513

ขาดทุนส าหรับปี (822,378,424) (598,027,691) (1,208,885,133) (230,367,931)

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 22 (4,481,566)               -                     (4,448,342)               -                     

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (4,481,566) -                     (4,448,342) -                     

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 539,112 460,696 -                     -                     

รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 539,112 460,696 -                     -                     

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (3,942,454) 460,696 (4,448,342)               -                     

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (826,320,878) (597,566,995) (1,213,333,475) (230,367,931)

การแบ่งปันขาดทุนรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (801,302,542) (564,925,624) (1,208,885,133) (230,367,931)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (21,075,882) (33,102,067) -                     -                     

(822,378,424) (598,027,691) (1,208,885,133) (230,367,931)

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (805,406,730) (564,603,136) (1,213,333,475) (230,367,931)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (20,914,148) (32,963,859) -                     -                     

(826,320,878) (597,566,995) (1,213,333,475) (230,367,931)

ขาดทุนต่อหุ้น 30

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.0609) (0.0429) (0.0918) (0.0175)

ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นปรับลด (0.0609) (0.0429) (0.0918) (0.0175)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

จัดสรรแล้ว ผลก าไรที่ยัง ผลต่างจาก การเปลี่ยนแปลง ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกิน  ส่วนเกินจัดสรร ทุนส ารอง ยังไม่ได้จัดสรร ไม่เกิดขึน้จริง การแปลงค่า สัดส่วน รวมส่วนของ ที่ไม่มอี านาจ รวมส่วน

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั  ใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามกฎหมาย (ขาดทุน) จากการตมูีลค่าที่ดนิ งบการเงนิ ในบริษทัย่อย บริษทัใหญ่ ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี

จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 26 -              -             -                     51,643 (51,643) -                     -          -             -               -               -               

ขาดทนุสุทธิส าหรับปี - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม -              -             -                     -            (390,123,731) -                     -          -             (390,123,731) (33,102,067) (423,225,798)

ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในปีก่อน 4 -              -             -                     -            (174,801,893) -                     -          -             (174,801,893) -               (174,801,893)

ขาดทนุสุทธิส าหรับปี - ปรับปรุงใหม่ -              -             -                     -            (564,925,624)      -                     -          -             (564,925,624)     (33,102,067)       (598,027,691)     

ขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -              -             -                     -            -                -                     322,488 -             322,488 138,208 460,696

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - ปรับปรุงใหม่ 1,316,251,786 264,331,893 309,998,676 17,907,840 (836,640,012) 223,920,876 166,350 (7,192,748) 1,288,744,661 12,266,364 1,301,011,025

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,316,251,786 264,331,893 309,998,676 17,907,840 (836,640,012) 223,920,876 166,350 (7,192,748) 1,288,744,661 12,266,364 1,301,011,025

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี

หุน้สามญัท่ีออกจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 25 802 -             -                     -            -                -                     -          -             802 -               802

ขาดทนุสุทธิส าหรับปี -              -             -                     -            (801,302,542)      -                     -          -             (801,302,542) (21,075,882)       (822,378,424)

ขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -              -             -                     -            (4,481,566)          -                     377,378        -             (4,104,188) 161,734             (3,942,454)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,316,252,588 264,331,893 309,998,676 17,907,840 (1,642,424,120) 223,920,876 543,728 (7,192,748) 483,338,733 (8,647,784) 474,690,949

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร (ขาดทุน) สะสม องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม



หมายเหตุ

องค์ประกอบอ่ืน

จัดสรรแล้ว ผลก าไรทีย่งัไม่

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ  ส่วนเกนิจัดสรร ทุนส ารอง ยงัไม่ได้จัดสรร เกดิขึน้จริงจากการ รวม

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั  ใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามกฎหมาย (ขาดทุน) ตีมูลค่าทีด่นิ ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 26 -              -              -                   51,643 (51,643) -                   -                  

ขาดทนุสุทธิส าหรับปี - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม -              -              -                   -               (55,566,038) -                   (55,566,038)

ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในปีก่อน 4 -              -              -                   -               (174,801,893) -                   (174,801,893)

ขาดทนุสุทธิส าหรับปี - ปรับปรุงใหม่ -              -              -                   -               (230,367,931)     -                   (230,367,931)        

ขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -              -              -                   -               -               -                   -                  

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 - ปรับปรุงใหม่ 1,316,251,786 264,331,893 309,998,676 17,907,840 (323,769,156) 199,060,956 1,783,781,995

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,316,251,786 264,331,893 309,998,676 17,907,840 (323,769,156) 199,060,956 1,783,781,995

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

หุ้นสามญัท่ีออกจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 25 802 -              -                   -               -               -                   802

ขาดทนุสุทธิส าหรับปี -              -              -                   -               (1,208,885,133) -                   (1,208,885,133)

ขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -              -              -                   -               (4,448,342) -                   (4,448,342)

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 1,316,252,588 264,331,893 309,998,676 17,907,840 (1,537,102,631) 199,060,956 570,449,322

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษทั

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

บริษทั เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ขาดทุนก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (773,563,217) (609,407,223) (1,208,708,989) (233,448,444)
รายการปรับปรุง

ดอกเบ้ียรับ 27 (1,543,163) (1,398,994) (49,775,303) (80,197,921)
ดอกเบ้ียจ่าย 60,398,254 67,674,797 44,418,266 58,369,576
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 29 -            (13,828,153) -               (14,120,263)
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 11 และ 29 12,530,444 22,712,827 28,555,019 23,716,635
ค่าเส่ือมราคา 15 43,924,636 106,875,215 8,895,783 9,878,923
ค่าตดัจ าหน่าย 17 25,009,761 48,560,266 471,979 476,760
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 22 8,422,762 3,222,225 8,085,297 2,010,330
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,098,955 540,822 2,704,760 362,808
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและใบส าคญัแสดงสิทธิ 14.2 755,366 15,652,550 755,366 15,652,550
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภท
     เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -            21,198,856 -               -            
หน้ีสงสยัจะสูญของเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -            -            632,091,174 -            
หน้ีสงสยัจะสูญของดอกเบ้ียคา้งรับแก่บริษทัยอ่ย 10 -            -            166,920,834 -            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14.1 -            -            21,975,922 59,990,244
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14.2 69,865,996 27,860,932 69,865,996 36,582,840
ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ -            28,511,721 1,636,523 -            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 116,200,408 -            -               -            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 99,685,714 154,205,810 -               -            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 16 -            46,288,517 -               -            
ขาดทุนจากสญัญางานโครงการท่ีสร้างภาระ 20 64,686,730 -            64,686,730 -            
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14.2 28,930,040 9,359,446 -               -            

(243,597,314) (71,970,386) (207,420,643) (120,725,962)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนลดลง 337,621,396 84,650,211 293,032,607 64,018,537
สินคา้คงเหลือลดลง 73,148,326 204,270,667 62,206,111 213,381,746
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (96,511) 17,351,265 (50,947) 11,871,837
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 400,000 156,411 -               (4,101)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (158,585,878) (7,421,790) (166,222,535) 90,998,122
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 22 (6,598,812) (4,891,574) (6,056,412) (4,427,265)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (17,801,955) 4,301,122 (22,203,122) 5,321,699

เงินสดรับจาก (จ่ายเพ่ือ) การด าเนินงาน (15,510,748) 226,445,926 (46,714,941) 260,434,613
รับดอกเบ้ีย 1,173,360 733,706 6,769,841 33,463,460
เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้ -            21,472,365 -               21,472,365
จ่ายดอกเบ้ีย (52,491,209) (3,965,886) (38,453,128) (55,353,590)
จ่ายภาษีเงินได้ (26,933,569) (26,035,989) (23,528,525) (24,424,202)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (93,762,166) 218,650,122 (101,926,753) 235,592,646

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ
2562 2561 2562 2561

“ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุงใหม่”

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 884,011 (11,969) 884,011 (11,969)
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 5,047,040 (11,314,694) 29,675,000 (11,299,000)
เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.4 -            -            (79,513,729) (127,667,683)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (15,631,098) (56,201,523) (4,880,136) (4,535,801)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 (730,761) (76,740) (730,761) -            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14.1 -            (22,100,000) (300,000,000) (22,100,000)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14.2 -            (105,989,568) -               (105,989,568)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14.1 -            -            -               70,000            
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14.2 950,330 42,101,960 950,330             42,101,960     
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.4 -            -            784,830,707 42,782,394
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 192,000          -            192,000             -            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภท
    เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 152,172,475 -            -               -            
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 142,883,997 (153,592,534) 431,407,422 (186,649,667)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (17,338,160) (597,745) (17,338,160) (597,745)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 300,000,000   600,000,000 300,000,000      600,000,000   
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31.7 116,000,000 80,000,000 126,000,000 80,000,000
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 30,500,000 70,000,000 30,500,000 70,000,000
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 34,226,475 -            -               -            
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 330,000,000 -            -               -            
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 25 802 -            802 -            
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ (300,000,000) (800,000,000) (300,000,000) (800,000,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (45,397,137) -            -               -            
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (100,000,000) (10,000,000) (115,000,000) (10,000,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน (21,000,000) (30,500,000) (21,000,000) (30,500,000)
เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (6,941,997) (8,011,305) (1,513,199) (1,263,074)
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (23,677,941) -            (45,397,137) -            
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 296,372,042 (99,109,050) (43,747,694) (92,360,819)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 345,493,873 (34,051,462) 285,732,975 (43,417,840)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 69,073,217 103,117,401 16,588,528 60,006,368
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน -            7,278 -               -            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภท
    เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย (102,056,626) -            -               -            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 312,510,464 69,073,217 302,321,503 16,588,528

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)



 
 
 

บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

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

247 ถนนร่มเกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

บริษทัด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายโครงเหล็กชุบสังกะสีส าหรับเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม 
และโครงเหล็กสถานีไฟฟ้ายอ่ย ใหบ้ริการชุบสังกะสีและจ าหน่ายสินคา้อุปกรณ์ส่งก าลงั 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มบริษทั 

การประกอบการธุรกิจของกลุ่มบริษทัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกิจ 
  
1. บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ  ากดั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากพืช

พลงังาน และผลิตภณัฑท์างการเกษตร 
2. บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั  ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล 
3. บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั  

(เดิมช่ือ “บริษทั ยดูบับลิวซี โซล่าร์ จ  ากดั”) (1) 
ประกอบธุรกิจการลงทุนและกิจการคา้ 

4. บริษทั สตึกไบโอแมส จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล 
5. บริษทั ยดูบับลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล 
6. บริษทั ยดูบับลิวซีซี (กมัพูชา) จ  ากดั ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจ าหน่ายไมสั้บแปรรูป 
7. บริษทั อลัตร้า เอเชีย สิงคโปร์ จ ากดั(2) ประกอบธุรกิจการจดัการดา้นบุคลากร 

(1) ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ผูถื้อหุ้นของบริษัทไดอ้นุมัติให้มีการเปล่ียนช่ือบริษัทจากเดิม บริษัท ยดูับบลิวซี โซล่าร์ จ  ากดั เป็น
บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562  

(2) เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2562 บริษัท อลัตร้า เอเชีย จ ากัด ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษทั อลัตร้า เอเชีย สิงคโปร์ จ ากัดจ านวน 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 เหรียญดอลลาร์
สหรัฐ รวมเป็นมูลค่า 1,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ท าให้บริษทั อลัตร้า เอเชีย สิงคโปร์ จ ากดัถือเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัตั้งแต่วนัท่ีดงักล่าว 
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2. เกณฑ์การจัดท าและการน าเสนองบการเงิน 

2.1 กลุ่มบริษทัจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจดัท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษทัได้จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง “การ
น าเสนองบการเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 
2560 เร่ือง “การจดัท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง “ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้ง
มีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559” ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 

2.3 งบการเงินน้ีได้จดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

2.4 งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยท่ีจดัท าตามกฎหมาย ในกรณีท่ี
มีเน้ือความขดัแยง้กันหรือมีการตีความแตกต่างกันระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินฉบับ
ภาษาไทยเป็นหลกั 

2.5 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 
ก) งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี

เรียกวา่ “บริษทั”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (ดูหมายเหตุขอ้ 1) 

ข) บริษทัจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือ
มีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของ
บริษทั ยกเวน้งบการเงินของบริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี่ จ  ากดัไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์
การวดัมูลค่ารายการดา้นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่าตามบญัชี หรือมูลค่าหรือส่ิงตอบแทนอ่ืนท่ีคาดวา่
จะไดรั้บสุทธิแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ และการวดัมูลค่ารายการดา้นหน้ีสินดว้ยมูลค่าหรือส่ิง
ตอบแทนอ่ืนท่ีจะจ่าย เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวหยดุด าเนินงาน 

ง) ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่มท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัรายการในการจดัท า
งบการเงินรวมน้ีแลว้ งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ไดจ้ดัท าข้ึน
โดยใชง้บการเงินของบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
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จ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับงวดบญัชี
ปัจจุบนั 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนว
ปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลักการ
ส าคญัคือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

หลกัการส าคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
คือกิจการรับรู้รายไดเ้พื่อแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาให้ลูกคา้ในจ านวนเงินท่ีสะทอ้น
ถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการ มาตรฐานก าหนด
หลกัการส าคญั 5 ขั้นตอนในการรับรู้รายไดด้งัต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนแรก:  ระบุสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

 ขั้นท่ีสอง:  ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญา 

 ขั้นท่ีสาม:  ก าหนดราคาของรายการ 

 ขั้นท่ีส่ี:  ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสัญญา 

 ขั้นท่ีหา้:  รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ กิจการตอ้งรับรู้
รายไดเ้ม่ือกิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน เช่น เม่ืออ านาจควบคุมของสินคา้หรือบริการท่ี
จะตอ้งปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นมีการส่งมอบสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้เสร็จส้ินแลว้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี น ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
กับเร่ืองรายได้เม่ือมีผลบังคับใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง รายได ้- 
รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้  

นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัรายไดข้องกลุ่มบริษทัไดถู้กเปิดเผยรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3.14 
ซ่ึงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัรายไดแ้ละการน ามาตรฐานมาถือปฏิบติัไม่ไดมี้ผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัอยา่งมีสาระส าคญั 

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงประกาศใน          
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องมาเร่ิมถือปฏิบัติกับ 
งบการเงินของบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหารของกลุ่ม
บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และเห็นว่าการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่ม
บริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบั
วธีิการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกับการบญัชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีจะน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ก าหนดหลกัการส าหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบติั
ในงบการเงินทั้งทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีน ามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองสัญญาเช่าเม่ือมีผลบงัคบัใช ้ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า การตีความ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 15 เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่า การตีความ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลง
ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

ส าหรับการบญัชีทางดา้นผูเ้ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็น
สาระส าคญั โดยยกเลิกการแยกประเภทระหวา่งสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาเช่าการเงินภายใต้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลส าหรับสัญญาเช่าทั้ งหมด ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้ นและ
สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า อย่างไรก็ตาม การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัด
ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบั
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 
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3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากทุกประเภทกบัสถาบนั
การเงินและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าโดย
ไม่รวมเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 

3.2 เงินลงทุนชัว่คราว 
เงินลงทุนชัว่คราวเป็นเงินฝากประจ าท่ีถึงก าหนดจ่ายคืนเกินสามเดือน แต่ไม่เกินสิบสองเดือน และไม่
ติดภาระค ้าประกนั แสดงในราคาทุน 

3.3 ลูกหน้ีการคา้ 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยูห่ัก
ดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้  หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึง
ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

3.4 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย วตัถุดิบ (เหล็ก) สินคา้อุตสาหกรรม สินคา้ทางการเกษตร 
เช้ือเพลิงชีวมวล วสัดุโรงงาน และสินคา้ระหวา่งผลิต 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

ราคาทุนของวตัถุดิบ (เหล็ก) สินคา้ทางการเกษตร เช้ือเพลิงชีวมวล วสัดุโรงงาน และสินคา้ระหวา่งผลิต
ค านวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั สินคา้อุตสาหกรรมค านวณโดยวธีิเขา้ก่อนออกก่อน  

ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลง หรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ี
และสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ค านวณโดยการใชต้น้ทุนถวัเฉล่ีย
ซ่ึงไดพ้ิจารณารวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัการผลิตตามปกติ 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับประมาณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็น
เพื่อให้สินคา้นั้นส าเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของ
สินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจ  าเป็น 
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3.5 กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายเม่ือมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากท่ีมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกวา่มา
จากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป โดยมีเง่ือนไขวา่สินทรัพยห์รือกลุ่มสินทรัพยน์ั้นตอ้งมีไวพ้ร้อมขายใน
สภาพปัจจุบนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงท่ีเป็นปกติและถือปฏิบติักนัทัว่ไปส าหรับการขายกลุ่มสินทรัพย์
เหล่านั้น และการขายตอ้งมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก 

หากกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายส่งผลให้บริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย บริษทัจะจดัประเภท
รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยเหล่านั้นเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พื่อขายเม่ือเป็นไป
ตามเง่ือนไขข้างตน้ โดยไม่ค  านึงถึงว่าบริษทัยงัคงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัย่อย
ดงักล่าวหลงัการขายหรือไม่  

กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายวดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากวา่
ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

3.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
(1) บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยหมายถึงบริษทั (ซ่ึงรวมถึงบริษทัเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุม
กิจการเม่ือกลุ่มบริษทัมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวข้องกับ 
ผูไ้ด้รับการลงทุนและมีความสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ านาจ
เหนือผูไ้ด้รับการควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่
วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่น างบการเงินของบริษทัยอ่ย
มารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจควบคุม 

กลุ่มบริษัทบนัทึกบัญชีการรวมธุรกิจท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันโดย 
ถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส าหรับการซ้ือบริษัทย่อย ประกอบด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิมของ 
ผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ี
เก่ียวข้องกับการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพย์ท่ีระบุได ้         
ท่ีไดม้าและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ 
วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
ในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วน
ของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
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ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยู่
ในผูถู้กซ้ือก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้นในก าไรหรือขาดทุน 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายโดยกลุ่มบริษัท รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายท่ีรับรู้ภายหลังวนัท่ีซ้ือ        
ซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ผลก าไรขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในก าไรหรือขาดทุน  
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ 
และใหบ้นัทึกการจ่ายช าระในภายหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น 

ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ 
และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่
ก่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได้ท่ี
ได้มา ต้องรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้น
ของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ นอ้ยกวา่มูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยท่ีไดม้า เน่ืองจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงั
ก าไรหรือขาดทุน 

บริษทัจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั ยอดคงเหลือ และก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกลุ่ม
บริษัท ขาดทุนท่ียงัไม่ เกิดข้ึนจริงก็จะตัดรายการในท านองเดียวกัน เวน้แต่รายการนั้ นมี
หลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของ
ผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทั ส าหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทน 
ท่ีจ่ายให้และหุ้นท่ีไดม้าของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทัยอ่ยจะ
ถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และก าไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น 
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(3) การจ าหน่ายบริษทัยอ่ย 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุม ตอ้งหยดุรวมริษทัยอ่ยในการจดัท างบการเงินรวม ส่วนไดเ้สีย
ในกิจการท่ีเหลืออยูจ่ะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุน
เพื่อวตัถุประสงค์ในการวดัมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ในรูปของบริษทัร่วม 
กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน ส าหรับทุกจ านวนท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทันั้นจะถูกปฏิบติัเสมือนวา่กลุ่มบริษทัมีการจ าหน่ายสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 

(4)  บริษทัร่วม 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึงโดยทัว่ไป
ก็คือการท่ีกลุ่มบริษทัถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงอยูร่ะหวา่งร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม 

(5) การบนัทึกเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของ
เงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงในภายหลังวนัท่ีได้มาด้วยส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของ 
ผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู ่

ถา้ส่วนได้เสียของผูถื้อหุ้นในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญั บริษทั
ต้องจัดประเภทรายการท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเข้าก าไรหรือขาดทุนเฉพาะ
สัดส่วนในส่วนไดเ้สียของผูถื้อหุ้นท่ีลดลง ก าไรและขาดทุนจากการลดสัดส่วนในบริษทัร่วม
จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไว้
ในก าไรหรือขาดทุน และส่วนแบ่งในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการได้มาจะ
รวมไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลงัการได้มาดงักล่าว
ขา้งต้นจะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัใน
บริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมนั้น ซ่ึง
รวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวใด ๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแล้วถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของ
กลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมนั้ น กลุ่มบริษัทจะไม่ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เว ้นแต่ 
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม 
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กลุ่มบริษทัมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มบริษทัจะค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไป
ท่ีส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในก าไรหรือขาดทุน 

(6) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุน
หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

3.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ท่ีดินแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินซ่ึงผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกได้ประมาณการไว้
และจะทบทวนการประเมินทุกๆ 3 ปี ส่วนอาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักดว้ย 
ค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึง
ตามความเหมาะสม เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดวา่จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทั
และตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ และจะตดัมูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูก
เปล่ียนแทนออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืนๆ บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือเกิดข้ึน 

การตีราคาท่ีดินท าให้มูลค่าตามบญัชีท่ีเพิ่มข้ึนจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะแสดงอยูใ่น
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของผูถื้อหุ้น และหากมูลค่าของส่วนท่ีเคยมีการตีราคา
เพิ่มนั้นลดลง บริษทัตอ้งน าส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ
ลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยข์า้งตน้ท่ีอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงตามไปดว้ย ส่วนท่ีลดลง
ท่ีเหลือจะบนัทึกไปยงังบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในแต่ละปี 

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคา
ทุน (หรือราคาท่ีตีใหม่) แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพย์
ดงัต่อไปน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร   10 - 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์     5 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน         5 ปี 
ยานพาหนะ         5 ปี 
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ทุกวนัส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่า
คงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้เหมาะสม 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบั
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที (หมายเหตุขอ้ 3.10) 

ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิง
ตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชี 
ผลก าไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในก าไรหรือขาดทุน 

ในการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจ์ะโอนไปยงัก าไรสะสม 

3.8 ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมคือส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทใน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ยนั้น 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัย่อย (หมายเหตุขอ้ 3.6) จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า  
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของ
ค่าความนิยมจะถูกรวมค านวณในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแส
เงินสด โดยท่ีหน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จาก
การรวมธุรกิจท่ีเกิดความนิยมเกิดข้ึนและระบุส่วนงานด าเนินงานได ้

3.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีการซ้ือมามีลกัษณะเฉพาะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยค านวณจาก
ตน้ทุนในการได้มาและการด าเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถท่ีน ามาใช้งานได้ตาม
ประสงค ์ซ่ึงแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยค่าตดัจ าหน่าย
ค านวณโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายปุระมาณการใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 
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สิทธิการให้บริการภายใตส้ัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 

สิทธิการให้บริการภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือบริษทัย่อย แสดงในราคาทุนหัก      
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาระหวา่ง 8 ถึง 13 ปี  

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบั
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 

3.10 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
สินทรัพยท่ี์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด ซ่ึงไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่า
เป็นประจ าทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชีอาจสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า
จะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ี 
สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็น
หน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได้ เพื่อวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้
จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

3.11 สัญญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
สัญญาเพื่อเช่าสินทรัพย์ซ่ึงผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็น 
ส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจาก
ส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สัญญาเช่านั้น  

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ
เกือบทั้ งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะ 
ต ่ากวา่  

จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
ตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของ
หน้ีสินท่ีเหลืออยู ่สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
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3.12 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

โครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

ส าหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน  
ซ่ึงจะก าหนดจ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กบั
หลายปัจจยั เช่น อาย ุจ  านวนปีท่ีใหบ้ริการ และค่าตอบแทน 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ประมาณการหน้ีสินน้ีค านวณโดย
นักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของ
โครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั และ
วนัครบก าหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาท่ีต้องช าระประมาณการหน้ีสินส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ

ก าไรและขาดทุนจากการว ัดมูลค่าใหม่ ท่ี เกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการ
เปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวดท่ี
เกิดข้ึน และไดร้วมอยูใ่นก าไรสะสมในงบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแก้ไขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้

ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัรับรู้ก าไรหรือขาดทุนในงบก าไร
ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือเกิดข้ึน 

3.13 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
บริษทัไดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม เงินสดรับจากการขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(ถา้มี) หลงัจากหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้แสดงไวภ้ายใตห้วัขอ้ “ใบส าคญัแสดงสิทธิ” ในส่วนของ 
ผูถื้อหุ้น เม่ือมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเกิดข้ึน เงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจะบนัทึกเป็นทุนเรือนหุ้น 
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3.14 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายไดจ้ากธุรกิจการใหบ้ริการงานโครงการ 

กลุ่มบริษทัรับจา้งผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงภายใตส้ัญญาระยะยาวแก่ลูกคา้ รายไดจ้ากงานโครงการ
จะถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ืองานผลิตส าเร็จซ่ึงตรวจรับงานและ
ส่งมอบงานให้แก่ผูซ้ื้อ ณ หนา้โรงงานของบริษทัเรียบร้อยแลว้ เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ านาจ
ในการควบคุมงานโครงการใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ 

รายไดจ้ากธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมและผลิตภณัฑท์างการเกษตร 

รายไดจ้ากการขายสินคา้อุตสาหกรรมและผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร จะรับรู้รายไดใ้นงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือส่งมอบสินคา้ และอ านาจในการควบคุมสินคา้ถูกโอนใหแ้ก่ผูซ้ื้อสินคา้ 

รายไดจ้ากธุรกิจจ าหน่ายไฟฟ้า 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า รับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามเง่ือนไขท่ีก าหนด
ในสัญญาผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ซ่ึงรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ค านวณจากปริมาณกระแสไฟฟ้า
ท่ีจ่ายจริงตามมิเตอร์ท่ียอมรับการส่งมอบกบัราคาเฉล่ียค่ากระแสไฟฟ้าในเดือนนั้น ๆ ตามเง่ือนไข 
ท่ีก าหนดในสัญญา 

รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้าย 

รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

3.15 ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชี - สุทธิ 
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดับญัชีเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินส าหรับเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีบริษทั
จ่ายให้แก่สถาบนัการเงินในวนัท าสัญญาเงินกูย้ืม โดยบริษทัตดัจ าหน่ายและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดย
วธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective Interest Rate) ตามอายุสัญญาของเงินกูย้ืม ยอดคงเหลือสุทธิจาก
ค่าตดัจ าหน่ายของค่าธรรมเนียมรอตดับญัชีดงักล่าวแสดงหกัจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

3.16 ภาษีเงินได ้
ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยจ านวนรวมของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั คือ จ านวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีส าหรับ
งวด ก าไรทางภาษีแตกต่างจากก าไรท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนเน่ืองจากก าไรทางภาษีไม่ได้รวม
รายการท่ีสามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในงวดอ่ืนๆ และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่สามารถ
ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้
หรือคาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใช้ในการค านวณก าไรทางภาษี (ฐานภาษี) 
บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวทุกรายการและรับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรทาง
ภาษีจะมีจ านวนเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้

บริษัททบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานของแต่ละงวด และจะลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลงเม่ือบริษทั
เห็นว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปไดอี้กต่อไปว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้ งน้ีสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดั
บญัชีท่ีปรับลดลงนั้น บริษทัจะกลบัรายการให้เท่ากบัจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทั
จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ได ้

บริษทัค านวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีด้วยอตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้ใน
งวดท่ีสินทรัพยจ์ะมีการรับรู้หรือหน้ีสินจะมีการจ่ายช าระโดยใช้อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่หรือ
อตัราท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

บริษทัจะน ารายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดม้าหกักลบกบัรายการหน้ีสินภาษีเงินไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิตาม
กฎหมายในการน าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดงักล่าวมาหักกลบกนัและบริษทั
ตั้งใจจะช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดงักล่าวดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับรู้
สินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

บริษทัรับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายและ
น าไปรวมเป็นก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด 
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3.17 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปีท่ีเป็นของ 
ผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปี ในกรณี
ท่ีมีการเพิ่มทุนใชจ้  านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัตามระยะเวลาการรับช าระค่าหุน้เพิ่มทุนท่ีออก
และเรียกช าระ และในกรณีท่ีลดทุนใช้จ  านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักตามระยะเวลาการ 
จดทะเบียนการลดทุน  

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค านวณจากจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีรวมสมมติฐานว่า
หุน้สามญัเทียบเท่าไดถู้กแปลงเป็นหุ้นสามญัทั้งหมด 

3.18 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
(ก) สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักท่ีบริษัทด าเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน)  
งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใช้
น าเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไร
และรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการ
แปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ไดบ้นัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 

(ค) กลุ่มบริษทั 
การแปลงค่าผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มบริษทั (ท่ีมิใช่สกุลเงินของ
เศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้
น าเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินดงัน้ี 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ 

วนัท่ีของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น 
 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน แปลงค่าดว้ยอตัรา

ถวัเฉล่ีย และ 
 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 
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3.19 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ี
เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่วา่ราคานั้นจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง
หรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์
หรือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง บริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วม
ตลาดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยการวดั
มูลค่ายติุธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมน้ีใชต้ามเกณฑ์ตามท่ีกล่าว  

นอกจากน้ี การวดัมูลค่ายุติธรรมไดจ้ดัล าดบัชั้นเป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 โดยแบ่ง
ตามล าดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และตามล าดบัความส าคญัของขอ้มูลท่ีใช้วดัมูลค่า
ยติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

3.20 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารและแหล่งขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
ตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการก าหนดนโยบายการบญัชี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งเป็น
นัยส าคญัต่อการรับรู้รายการและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน โดยดุลยพินิจท่ีส าคญัในการ
ก าหนดนโยบายการบญัชี มีดงัต่อไปน้ี 
1. การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้รับการประเมินการด้อยค่า ณ  
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืนหมายถึงมูลค่ายุ ติธรรมหักต้นทุนในการขายหรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ 
ราคาใดจะสูงกวา่ ซ่ึงในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัไดป้ระมาณกระแสเงินสด
ในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลด
ก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและ
ความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่
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2. การดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจ าเป็นตอ้งใช้การประมาณการมูลค่าจากการใชข้อง
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมีการปันส่วนค่าความนิยมให้ ในการค านวณมูลค่าจาก
การใชน้ั้น ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระมาณกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บจาก
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดท่ี
เหมาะสม หากกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจริงน้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้แสดงว่าอาจมี
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในจ านวนท่ีเป็นสาระส าคญัเกิดข้ึน 

4. การแก้ไขข้อผดิพลาด 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทพบข้อผิดพลาดเก่ียวกับงานระหว่างท าซ่ึงแสดงเป็น       
ส่วนหน่ึงของสินคา้คงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มียอด
สูงไปจ านวน 174 ลา้นบาท บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้ผดิพลาดโดยปรับปรุงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนวา่ขอ้ผิดพลาดไดถู้กแกไ้ขในงวดบญัชี
ท่ีขอ้ผดิพลาดไดเ้กิดข้ึน 

ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดต่องบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 
ผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561      
งบการเงนิรวม      

 ยอดคงเหลือ  รายการปรับปรุง  ยอดคงเหลือที ่
 ก่อนปรับปรุง  ข้อผดิพลาด  ปรับปรุงใหม่ 
 ใหม่     
      
สินคา้คงเหลือ 544,135,885  (174,801,893)  369,333,992 
ขาดทุนสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (661,838,119)  (174,801,893)  (836,640,012) 
      
งบการเงนิเฉพาะกจิการ      

 ยอดคงเหลือ  รายการปรับปรุง  ยอดคงเหลือที ่
 ก่อนปรับปรุง  ข้อผดิพลาด  ปรับปรุงใหม่ 
 ใหม่     
      
สินคา้คงเหลือ 503,805,913  (174,801,893)  329,004,020 
ขาดทุนสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (148,967,263)  (174,801,893)  (323,769,156) 
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หน่วย : บาท 

ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561      
งบการเงนิรวม      
 ยอดคงเหลือ  รายการปรับปรุง  ยอดคงเหลือที ่
 ก่อนปรับปรุง  ข้อผดิพลาด  ปรับปรุงใหม่ 
 ใหม่     
      
ตน้ทุนงานโครงการ 963,278,426  174,801,893  1,138,080,319 
ขาดทุนส าหรับปี (423,225,798)  (174,801,893)  (598,027,691) 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.0296)  (0.0133)  (0.0429) 
ขาดทุนต่อหุน้ปรับลด (บาท) (0.0296)  (0.0133)  (0.0429) 
      

งบการเงนิเฉพาะกจิการ      
 ยอดคงเหลือ  รายการปรับปรุง  ยอดคงเหลือที ่
 ก่อนปรับปรุง  ข้อผดิพลาด  ปรับปรุงใหม่ 
 ใหม่     
      
ตน้ทุนงานโครงการ 963,278,426  174,801,893  1,138,080,319 
ขาดทุนส าหรับปี (55,566,038)  (174,801,893)  (230,367,931) 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.0042)  (0.0133)  (0.0175) 
ขาดทุนต่อหุน้ปรับลด (บาท) (0.0042)  (0.0133)  (0.0175) 
      

ผลกระทบต่องบกระแสเงนิสด       
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561      
งบการเงนิรวม      
 ยอดคงเหลือ  รายการปรับปรุง  ยอดคงเหลือที ่
 ก่อนปรับปรุง  ข้อผดิพลาด  ปรับปรุงใหม่ 
 ใหม่     
      
ขาดทุนก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (434,605,330)  (174,801,893)  (609,407,223) 
สินคา้คงเหลือลดลง 29,468,774  174,801,893  204,270,667 
      

 

 



 
- 20 - 

 
หน่วย : บาท 

ผลกระทบต่องบกระแสเงนิสด (ตอ่)      
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561      
งบการเงนิเฉพาะกจิการ      
 ยอดคงเหลือ  รายการปรับปรุง  ยอดคงเหลือที ่
 ก่อนปรับปรุง  ข้อผดิพลาด  ปรับปรุงใหม่ 
 ใหม่     
      
ขาดทุนก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (58,646,551)  (174,801,893)  (233,448,444) 
สินคา้คงเหลือลดลง 38,579,853  174,801,893  213,381,746 

5. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของวตัถุดิบ ความเส่ียงจากการให้
สินเช่ือ ความเส่ียงด้านสภาพคล่องและการไม่ปฏิบติัตามข้อก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทั
ไม่ไดถื้อหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือการคา้ 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความ
สมดุลของระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียง และตน้ทุนของการ
จดัการความเส่ียง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

5.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของ
อตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่ม
บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย (ดูหมายเหตุขอ้ 18 ขอ้ 21 และขอ้ 31.7) กลุ่มบริษทัมีการดูแล
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียมาโดยตลอด โดยปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี 
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อตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ
ระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 อตัราดอกเบีย้  ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)    แต่ภายใน 5 ปี   

เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.20 - 5.25  254,500,000  -  254,500,000 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัอ่ืน 6.25  49,000,000  -  49,000,000 
หุน้กูร้ะยะยาว 6.25 - 6.50  300,000,000  300,000,000  600,000,000 
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 2.75 - 6.85  1,377,823  1,221,564  2,599,387 
   604,877,823  301,221,564  906,099,387 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 อตัราดอกเบีย้  ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)    แต่ภายใน 5 ปี   

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ        
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน MOR  62,735,297  -  62,735,297 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.20 - 5.25  238,500,000  -  238,500,000 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัอ่ืน 6.25  39,500,000  -  39,500,000 
หุน้กูร้ะยะยาว 6.25  -  600,000,000  600,000,000 
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 2.75 - 6.85  6,828,840  2,168,392  8,997,232 
   347,564,137  602,168,392  949,732,529 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 อตัราดอกเบีย้  ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)    แต่ภายใน 5 ปี   

เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.00 - 5.25  264,500,000  -  264,500,000 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัอ่ืน 6.25  49,000,000  -  49,000,000 
หุน้กูร้ะยะยาว 6.25 - 6.50  300,000,000  300,000,000  600,000,000 
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 2.75 - 6.85  1,090,573  1,052,432  2,143,005 
   614,590,573  301,052,432  915,643,005 
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หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 อตัราดอกเบีย้  ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)    แต่ภายใน 5 ปี   

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ        
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน MOR  62,735,297  -  62,735,297 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.00 - 5.25  253,500,000  -  253,500,000 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากบริษทัอ่ืน 6.25  39,500,000  -  39,500,000 
หุน้กูร้ะยะยาว 6.25  -  600,000,000  600,000,000 
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 2.75 - 6.85  1,306,402  692,288  1,998,690 
   357,041,699  600,692,288  957,733,987 

5.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีไม่เป็นสาระส าคญั กลุ่มบริษทัจึงไม่ได้ท  าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เพื่อป้องกนัความเส่ียงของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

5.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของวตัถุดิบ 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของวตัถุดิบ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือวตัถุดิบเหล็ก 
ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีราคาผนัผวนตามราคาตลาดโลก ผูบ้ริหารติดตามแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของ
ราคาเหล็กในตลาดโลกอยา่งใกลชิ้ดและจดัท าแผนการใช้วตัถุดิบล่วงหนา้เพื่อบริหารการซ้ือวตัถุดิบ
อยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไม่ไดท้  าสัญญาซ้ึอขายวตัถุดิบล่วงหนา้เพื่อป้องกนั
ความเส่ียงดงักล่าว 

5.4 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
กลุ่มบริษัทมีนโยบายท่ีเหมาะสมเพื่อท าให้เช่ือมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าท่ีมี
ประวติัสินเช่ือท่ีอยูใ่นระดบัเหมาะสม โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกราย รวมทั้งได้
ติดตามหน้ีอย่างใกล้ชิด การขายสินคา้โดยส่วนใหญ่มีการรับค่าสินคา้เป็นเช็คลงวนัท่ีล่วงหน้าและ
เรียกเก็บเงินล่วงหน้าก่อนเร่ิมด าเนินงาน ส าหรับรายการเงินสดกลุ่มบริษทัไดท้  ารายการกบัสถาบนั
การเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินเช่ือท่ีเกิดจาก 
ลูกหน้ีการคา้ในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการประมาณร้อยละ 74 และร้อยละ 69 จ านวน 3 ราย และ   
2 ราย ตามล าดบั (31 ธนัวาคม 2561 : ร้อยละ 64 และร้อยละ 74 จ านวน 3 รายและ 2 ราย ตามล าดบั) 
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5.5 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและมีการน าเงินสดส่วนเกินไปลงทุนใน
ตลาดเงินเพื่อจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอยา่งรอบคอบ 

6. การบริหารจัดการทุน 
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุนให้มัน่คงเพื่อให้ความเช่ือมัน่แก่นักลงทุน 
เจ้าหน้ี  และตลาดและก่อให้ เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากับดูแล
ผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

7. ข้อมูลการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาการน าเสนอขอ้มูลการเงินจ าแนกตามส่วนงานทั้งในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกิจ 
และส่วนงานภูมิศาสตร์ในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจากก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดเ้ป็นหลกั ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน
ด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ คณะกรรมการบริษทั ท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ 

ส่วนงานตามภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 

ส่วนงานตามธุรกจิ 
กลุ่มบริษทัเสนอขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
ส่วนงานท่ี 1  คือ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายโครงเหล็กชุบสังกะสีส าหรับเสาสายส่งไฟฟ้ าแรงสูง  

เสาโทรคมนาคม โครงเหล็กสถานีไฟฟ้ายอ่ย ใหบ้ริการชุบสังกะสี และจ าหน่ายสินคา้อุปกรณ์
ส่งก าลงั และจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม 

ส่วนงานท่ี 2  คือ ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑท์างการเกษตรและสินคา้อ่ืน 
ส่วนงานท่ี 3  คือ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและอ่ืน ๆ 
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 งบการเงนิรวม 
 ส่วนงานที ่1  ส่วนงานที ่2  ส่วนงานที ่3  รวม 
 ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562        
รายไดร้วม 654.58  -  485.32  1,139.90 
หกั  รายการระหวา่งกนั (1.66)  -  (25.70)  (27.36) 
รายไดสุ้ทธิ 652.92  -  459.62  1,112.54 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน (525.97)  (59.44)  (236.97)  (822.38) 
        
รายไดสุ้ทธิ        
- รับรู้ตลอดช่วงเวลา -  -  -  - 
- รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 652.92  -  459.62  1,112.54 
 652.92  -  459.62  1,112.54 
        
สินทรัพยร์วม 1,076.27  87.27  1,136.81  2,300.35 
 
 

 งบการเงนิรวม 
 ส่วนงานที ่1  ส่วนงานที ่2  ส่วนงานที ่3  รวม 
 ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561        
รายไดร้วม 1,040.89  9.09  431.06  1,481.04 
หกั  รายการระหวา่งกนั (3.88)  (1.13)  (8.19)  (13.20) 
รายไดสุ้ทธิ 1,037.01  7.96  422.87  1,467.84 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน (484.40)  (87.79)  (25.84)  (598.03) 
        
รายไดสุ้ทธิ        
- รับรู้ตลอดช่วงเวลา -  -  -  - 
- รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,037.01  7.96  422.87  1,467.84 
 1,037.01  7.96  422.87  1,467.84 
        
สินทรัพยร์วม 1,452.03  232.74  1,257.11  2,941.88 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายกบัลูกคา้ภายนอกในงบการเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดท้ั้งหมด โดยส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีรายได้จากการขายจากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ         
81 ของรายไดท้ั้งหมด (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561: 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 73 ของรายไดท้ั้งหมด) 

รายการระหวา่งส่วนงานคือดอกเบ้ียเงินกูย้มืซ่ึงส่วนงานท่ี 1 ใหส่้วนงานอ่ืนกูย้มืเงิน 
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8. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด 

8.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสดในมือ 652,136  958,508  381,415  382,557 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั        
และออมทรัพย ์ 310,204,215  65,011,772  300,285,975  13,103,034 

เงินฝากประจ า 1,654,113  3,102,937  1,654,113  3,102,937 
 312,510,464  69,073,217  302,321,503  16,588,528 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.80 - 0.85 ต่อปี (31 ธันวาคม 
2561 : ร้อยละ 0.80 - 0.85 ต่อปี) และเงินฝากดงักล่าว มีระยะเวลาครบก าหนดไม่เกิน 3 เดือน 

8.2 รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสาระส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์ 18,112,932  17,298,260  582,310  179,550 
เจา้หน้ีเงินลงทุนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย -  37,595,112  21,095,112  37,595,112 

8.3 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
และ 2561 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงนิสด  รายการทีไ่ม่ใช่  โอนไปกลุ่ม  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  จากกจิกรรม  เงนิสด (2)  สินทรัพย์  ณ วนัที ่
 1 มกราคม  จัดหาเงนิ(1)    ทีจ่ะจ าหน่าย  31 ธันวาคม 
 2562      ทีจ่ัดประเภท  2562 
       เป็นสินทรัพย์   
       ทีถื่อไว้เพ่ือขาย   
       (หมายเหตุข้อ 13)   
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 17,338,160  (17,338,160)  -  -  - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 45,397,137  (45,397,137)  -  -  - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 238,500,000  16,000,000  -  -  254,500,000  
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 39,500,000  9,500,000   -  -   49,000,000  
หุน้กูร้ะยะยาว 600,000,000   -  -  -   600,000,000  
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 8,997,232  (6,941,997)  1,657,514  (1,113,362)  2,599,387  

 949,732,529  (44,177,294)  1,657,514  (1,113,362)  906,099,387 
(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจ านวนเงินสดรับและเงินสดช าระคืนในงบกระแสเงินสด 
(2) รายการท่ีไม่ใช่เงินสดเป็นสินทรัพยท่ี์ไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 
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( งบการเงนิรวม (ต่อ) 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงนิสด  รายการที่ไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  จากกจิกรรม  เงนิสด  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  จัดหาเงนิ(1)    31 ธันวาคม 
 2561      2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 17,935,905  (597,745)  -  17,338,160 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 45,397,137  -  -  45,397,137 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 168,500,000  70,000,000  -  238,500,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน -  39,500,000  -  39,500,000 
หุ้นกูร้ะยะยาว 800,000,000  (200,000,000)  -  600,000,000 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 17,008,537  (8,011,305)  -  8,997,232 

 1,048,841,579  (99,109,050)  -  949,732,529 

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจ านวนเงินสดรับและเงินสดช าระคืนในงบกระแสเงินสด 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงนิสด  รายการที่ไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  จากกจิกรรม  เงนิสด (2)  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  จัดหาเงนิ(1)    31 ธันวาคม 
 2562      2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 17,338,160  (17,338,160)  -  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 45,397,137  (45,397,137)  -  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 253,500,000  11,000,000  -  264,500,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 39,500,000  9,500,000  -  49,000,000 
หุ้นกูร้ะยะยาว 600,000,000  -  -  600,000,000 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,998,690  (1,513,199)  1,657,514  2,143,005 

 957,733,987  (43,748,496)  1,657,514  915,643,005 

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจ านวนเงินสดรับและเงินสดช าระคืนในงบกระแสเงินสด 
(2) รายการท่ีไม่ใช่เงินสดเป็นสินทรัพยท่ี์ไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ต่อ) 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงนิสด  รายการที่ไม่ใช่  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  จากกจิกรรม  เงนิสด  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  จัดหาเงนิ(1)    31 ธันวาคม 
 2561      2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 17,935,905  (597,745)  -  17,338,160 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 45,397,137  -  -  45,397,137 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 183,500,000  70,000,000  -  253,500,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน -  39,500,000  -  39,500,000 
หุ้นกูร้ะยะยาว 800,000,000  (200,000,000)  -  600,000,000 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 3,261,764  (1,263,074)  -  1,998,690 

 1,050,094,806  (92,360,819)  -  957,733,987 

(1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิรวมจ านวนเงินสดรับและเงินสดช าระคืนในงบกระแสเงินสด 

9. เงินลงทุนช่ัวคราว 
เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561 
 บาท  บาท 
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนด    

- เงินฝากประจ า -  884,011 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากประจ ากบัธนาคารมีก าหนดระยะไถ่ถอนภายใน 12 เดือน มีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 1.38 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 
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10. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 131,563,533  473,837,844  126,609,079  410,090,453 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (18,488,474)  (18,403,977)  (13,747,275)  (13,747,275) 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก - สุทธิ 113,075,059  455,433,867  112,861,804  396,343,178 
        
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,148,885  15,887,321  13,023,512  18,147,161 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ        
(หมายเหตุขอ้ 31.3) 12,148,885  15,887,321  13,023,512  18,147,161 
        
ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลภายนอก 16,522,430  42,577,081  16,410,069  35,789,289 
        
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,383,782  3,605,258  50,370,100  6,942,686 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (564,286)  (564,286)  (272,176)  (272,176) 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ        
(หมายเหตุขอ้ 31.3) 3,819,496  3,040,972  50,097,924  6,670,510 
        
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บุคคลภายนอก 2,137,856  33,121,558  1,322,735  10,204,462 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ – บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุขอ้ 31.3) 2,570,320 

 
- 

 
2,570,320 

 
- 

รายไดค้า้งรับ - บุคคลภายนอก 614,003  24,742,544  613,449  24,728,918 
        
รายไดค้า้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,747,626  3,705,186  191,189,865  146,233,305 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (166,920,834)  - 
รายไดค้า้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ        
(หมายเหตุขอ้ 31.3) 4,747,626  3,705,186  24,269,031  146,233,305 

 155,635,675  578,508,529  221,168,844  638,116,823 
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ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
บุคคลภายนอก        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 73,510,762  213,864,657  73,510,762  155,414,647 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 8,836,263  187,548,667  8,836,263  187,398,695 
3 - 6 เดือน 27,484,948  47,551,228  27,484,948  47,549,228 
6 - 12 เดือน 3,029,831  6,311,579  3,029,831  5,980,608 
เกินกวา่ 12 เดือน 18,701,729  18,561,713  13,747,275  13,747,275 

 131,563,533  473,837,844  126,609,079  410,090,453 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (18,488,474)  (18,403,977)  (13,747,275)  (13,747,275) 

 113,075,059  455,433,867  112,861,804  396,343,178 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุขอ้ 31.3)        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 12,148,885  15,590,445  12,676,182  17,850,285 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  296,876  347,330  296,876 
เกินกวา่ 12 เดือน -  -  -  - 

 12,148,885  15,887,321  13,023,512  18,147,161 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
 12,148,885  15,887,321  13,023,512  18,147,161 
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11. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
   “ปรับปรุงใหม่”    “ปรับปรุงใหม่” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
วตัถุดิบ 143,671,939  183,923,788  143,671,939  141,585,304 
วสัดุโรงงาน 24,056,303  18,750,570  24,056,303  17,813,962 
งานระหวา่งท า 118,644,632  188,230,311  118,644,632  188,230,311 
สินคา้ส าเร็จรูป 19,091,590  19,591,902  19,091,590  19,197,199 
สินคา้ระหวา่งทาง 237,994  1,081,794  237,994  1,081,794 
 305,702,458  411,578,365  305,702,458  367,908,570 
หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (67,459,568)  (42,244,373)  (67,459,568)  (38,904,550) 
 238,242,890  369,333,992  238,242,890  329,004,020 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบญัชีตน้ทุนงานโครงการและตน้ทุนขาย
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
   “ปรับปรุงใหม่”    “ปรับปรุงใหม่” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็น        
ค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย        
ตน้ทุนงานโครงการและตน้ทุนขาย 1,307,348,014  1,617,369,535  800,271,299  1,124,946,428 
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่า        
ของสินคา้คงเหลือ 28,555,019  22,712,827  28,555,019  23,716,635 

 1,335,903,033  1,640,082,362  828,826,318  1,148,663,063 
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12. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 24,283,613  2,135,467  23,528,526  - 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนด 758,232  4,028,635  741,798  690,852 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 570,928  11,717,694  -  - 
อ่ืน ๆ 2,222,045  250,100  -  - 

 
27,834,818  18,131,896  24,270,324  690,852 

13. กลุ่มสินทรัพย์ทีจ่ะจ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขายและหนีสิ้นทีร่วมในกลุ่มสินทรัพย์
ทีจ่ะจ าหน่ายทีจั่ดประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขาย 
13.1 ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาขายท่ีดิน 

อาคาร และเคร่ืองจกัรบางส่วน ซ่ึงมีราคาตามบัญชีจ านวน 173.37 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 15) 
ให้กบับริษทัแห่งหน่ึงในราคา 152.17 ลา้นบาท ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าว
จึงไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ไปเป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์
ถือไวเ้พื่อขาย และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจ านวน 21.20 ลา้นบาทในงบ
ก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษทัย่อย
ดงักล่าวไดโ้อนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยด์งักล่าวและรับช าระเงินเตม็จ านวนในระหวา่งปี 2562  

13.2 เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้ขายหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้า
โดยการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ยูดบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั จ านวน 23,999,998 หุ้น หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนช าระแล้วทั้ งหมด บริษัท สตึก ไบโอแมส จ ากัด จ านวน 
1,662,498 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนช าระแล้วทั้งหมด และบริษัท ยูดับบลิวซี 
อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั จ านวน 1,593,748 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนช าระแล้ว
ทั้งหมดให้แก่ผูส้นใจขอซ้ือหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้า ซ่ึงการขายมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ ดงันั้น ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัดงักล่าวในงบการเงิน
รวมและเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจัด
ประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายและหน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภท
เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 
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กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม 
 บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 102,056,626 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 85,621,260 
สินคา้คงเหลือ 45,412,332 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 17,327,158 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 808,124,733 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 46,707,795 
สินทรัพยอ่ื์น 31,558,981 
กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้ป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 1,136,808,885 
  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 34,226,475 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 30,008,203 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 29,356,243 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 759,831 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 10,226,603 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 277,274,149 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 353,531 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,102,253 
หน้ีสินอ่ืน 40,008,217 
หน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้ป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 425,315,505 
กลุ่มสินทรัพย์ทีจ่ะจ าหน่ายทีจ่ดัประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขายสุทธิ 711,493,380 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน ราคาทุน 

ช่ือบริษัท ล้านบาท ร้อยละ บาท 
    
บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั 240 99.99 161,212,431 
บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั 166.25 99.99 317,383,269 
บริษทั ยดูบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั 159.83 99.99 252,421,281 
   731,016,981 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

14.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
รายละเอียดเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน  เงินปันผลรับ 

ช่ือบริษัท 2562 2561 2562 2561 2562  2561  2562  2561 
 ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
บริษัทย่อยในประเทศ            
บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ  ากดั 250 250 65.00 65.00 163,415  163,415  -  - 
บริษทั อลัตร้าเอเชีย จ ากดั 
  (เดิมช่ือ “บริษทั ยดูบับลิวซี โซล่าร์ จ  ากดั”) 18.25 18.25 99.99 99.99   18,249    18,249 

  
- 

  
- 

บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั(1) - 240 - 99.99 -  161,212  -  - 
บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั(1) - 16.25 - 99.99 -  167,383  -  - 
บริษทั ยดูบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั(1) - 9.83 - 99.99 -  102,421  -  - 
            
บริษัทย่อยในต่างประเทศ            
บริษทั ยดูบับลิวซีซี (กมัพูชา) จ  ากดั         25,000 

 ดอลล่าร์สหรัฐ 
        25,000 
 ดอลล่าร์สหรัฐ 70.00 70.00  900   900 

  
- 

  
- 

     182,564  613,580  -  - 
หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (164,314)  (142,338)  -  - 
     18,250  471,242  -  - 

(1) เงินลงทุนดงักล่าวถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสามารถวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561 
 บาท  บาท 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 471,242,173  531,302,417 
ซ้ือเงินลงทุน 300,000,000  - 
จ าหน่ายเงินลงทุน -  (70,000) 
โอนไปกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภท     
เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุขอ้ 13) (731,016,981)  - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุขอ้ 28) (21,975,922)  (59,990,244) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 18,249,270  471,242,173 

รายการที่เกดิขึน้ระหว่างปี 2562 

บริษัท ยูดับบลวิซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั 

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

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

บริษัท พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี ่จ ากดั 

บริษทัได้ประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่ จ  ากดั และไดรั้บรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 21.08 ล้านบาท ไวภ้ายใต ้“ค่าใช้จ่ายอ่ืน” ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

บริษัท ยูดับบลวิซีซี (กมัพูชา) จ ากดั 

บริษทัได้ประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ยูดบับลิวซีซี (กมัพูชา) จ  ากดั และได้รับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 0.90 ล้านบาท ไวภ้ายใต้ “ค่าใช้จ่ายอ่ืน” ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

บริษัท อลัตร้า เอเชีย สิงคโปร์ จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2562 บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ  ากดั ไดล้งทุนในหุ้นสามญัของ บริษทั อลัตร้า เอเชีย 
สิงคโปร์ จ  ากดั จ านวน 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นมูลค่า 1,000 เหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ ท าให้บริษทั อลัตร้า เอเชีย สิงคโปร์ จ  ากดัถือเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัตั้งแต่วนัท่ี
ดงักล่าว 

รายการที่เกดิขึน้ระหว่างปี 2561 

บริษัท กรีน เอนเนอยี ่แพลนเทช่ันส์ จ ากดั 

ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 บริษทัได้ขายหุ้นของบริษทั กรีน เอนเนอยี่ แพลนเทชัน่ส์ จ  ากดั ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ย จ านวน 11,000 หุน้ หรือร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียน เป็นจ านวนเงิน 55,000 บาท 

บริษัท พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี ่จ ากดั 

ในระหว่างเดือนธันวาคม 2561 บริษทัได้ขายหุ้นของบริษทั พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่ จ  ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ย จ านวน 3,000 หุน้ หรือร้อยละ 0.12 ของทุนจดทะเบียน เป็นจ านวนเงิน 15,000 บาท 

บริษทัได้ประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่ จ  ากดั และไดรั้บรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 59.99 ล้านบาท ไวภ้ายใต ้“ค่าใช้จ่ายอ่ืน” ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัยอ่ยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหุ้นทั้งหมดซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมี
สาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษัท จัดตั้งขึน้ใน
ประเทศ 

สัดส่วนการถือหุ้น 
และสิทธิในการออกเสียง 

ของส่วนได้เสีย 
ทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 

 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จจัดสรรส าหรับ
ส่วนได้เสียทีไ่ม่ม ี
อ านาจควบคุม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 
31 ธันวาคม  

 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจ 
ควบคุมสะสม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 2562 2561 2562  2561  2562  2561 
  ร้อยละ ร้อยละ บาท  บาท  บาท  บาท 

บริษทั พาราไดซก์รีนเอนเนอยี่ จ ากดั ไทย 35 35 (12,563,125)  (32,310,537)  (303,389)  12,866,514 
บริษทั ยูดบับลิวซีซี (กมัพูชา) จ ากดั กมัพูชา 30 30 (8,512,757)  (653,322)  (9,112,907)  (600,150) 

รวม    (21,075,882)  (32,963,859)  (9,416,296)  12,266,364 

ขอ้มูลทางการเงินท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัโดยสรุปก่อนตดัรายการระหวา่งกนัของแต่ละ
บริษทัย่อยท่ีกลุ่มบริษทัไม่ได้ถือหุ้นทั้งหมดซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ ากดั  บริษทั ยูดบับลวิซีซี (กมัพูชา) จ ากดั 
  2562  2561  2562  2561 
  บาท  บาท  บาท  บาท 

งบแสดงฐานะการเงินแบบย่อ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม         
สินทรัพยห์มุนเวียน  6,950,450  8,479,984  1,049,965  25,456,707 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  15,731,428  190,984,960  11,172,735  7,820,091 
หน้ีสินหมุนเวียน  (19,158,769)  (166,072,888)  (42,099,231)  (35,363,282) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  (6,992,646)  (966,950)  -  - 

         
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแบบย่อ         

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม         
รายได ้  915,461  9,463,050  -  1,139,445 
ค่าใชจ่้าย  (36,810,104)  (101,778,871)  (28,375,857)  (3,777,882) 

ขาดทุนส าหรับปี  (35,894,643)  (92,315,821)  (28,375,857)  (2,638,437) 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน  -  -  539,112  460,698 

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี  (35,894,643)  (92,315,821)  (27,836,745)  (2,177,739) 

         
งบกระแสเงนิสดแบบย่อ         

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม         
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (35,992,584)  (26,146,096)  3,402,814  (7,074,391) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน  168,229,709  263,930  (3,352,644)  (7,073,296) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (130,096,305)  26,972,139  (46,300)  14,147,216 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ  2,140,820  1,089,973  3,870  (471) 
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14.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

รายละเอียดเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน ราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ 2562 2561 2562 2561 2562  2561  2562  2561 

  ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

             
บริษทั ไดเมท สยาม จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายสีทา

ภายนอก 

268.95 268.95 24.98 24.98 222,472  224,178  18,670  119,172 

บริษทั สระบุรี เอนเนอยี่   
ซิสเตม็ส์ 2 จ ากดั 

ไฟฟ้าพลงังานขยะ 21.75 21.75 30.00 30.00 6,525  6,525  6,307  6,307 

บริษทั พาโนว่า จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเช้ือเพลิง 22.22 22.22 30.00 30.00 6,954  6,954  6,953  6,953 
บริษทั อินเตอร์โกลบ  

อินเวสเมนต์ จ ากดั 

ขายและให้เช่า 
 อสงัหาริมทรัพย ์

        25,000  
 ดอลล่าร์สหรัฐ 

        25,000  
 ดอลล่าร์สหรัฐ 

 
48.00 

 
48.00 

 
1,230 

  
1,230 

  
755 

  
755 

      237,181  238,887  32,685  133,187 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า      (174,104)  (104,238)     

      63,077  134,649     

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม        
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 133,187,199  122,076,045  134,649,067  122,900,375 
ซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน -  105,989,568  -  105,989,568 
จ าหน่ายเงินลงทุน (950,330)  (42,101,960)  (950,330)  (42,101,960) 
ปรับปรุงค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

(หมายเหตุขอ้ 28) (69,865,996) 
 

(27,860,932) 
 

(69,865,996) 
 

(36,582,840) 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 

(หมายเหตุขอ้ 28) (755,366) 
 

(15,556,076) 
 

(755,366) 
 

(15,556,076) 
ส่วนแบ่งขาดทุนส าหรับปี (28,930,040)  (9,359,446)  -  - 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 32,685,467  133,187,199  63,077,375  134,649,067 

รายการทีเ่กดิขึน้ระหว่างปี 2562 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

ในระหวา่งเดือนมกราคม 2562 บริษทัไดจ้  าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นของบริษทั ไดเมท 
(สยาม) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 10,660,600 สิทธิ เป็นจ านวนเงิน 0.95 ลา้นบาท โดยบริษทัรับรู้
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นจ านวนเงิน 0.76 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี      
31 ธันวาคม 2562 จ านวน 28.93 ล้านบาท ได้ค  านวณจากงบการเงินของบริษัทร่วมดังกล่าว 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงจดัท าโดยผูบ้ริหารของบริษทัร่วมท่ียงัมิได้ผ่านการ
ตรวจสอบเน่ืองจากบริษัทร่วมดังกล่าวมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมวนัท่ี 1 กรกฏาคม ถึงวนัท่ี            
30 มิถุนายน 

รายการทีเ่กดิขึน้ระหว่างปี 2561 

บริษัท อยุธยา พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จ ากดั 

ในวนัท่ี 17 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั อยุธยา พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จ  ากดั ไดมี้มติให้
เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มอีกหุ้นละ 10 บาทต่อหุ้น (ซ่ึงไดเ้รียกช าระค่าหุ้นไปแลว้หุ้นละ 25 บาท ต่อหุ้นใน
ปีก่อน) บริษัทได้ช าระแล้วจ านวน 1.65 ล้านบาท เม่ือว ันท่ี  19 มกราคม 2561 ต่อมาในวันท่ี  
12 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้แลกเปล่ียนหุ้นของบริษัท อยุธยา พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จ  ากัด จ  านวน 
165,000 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 5.78 ลา้นบาท กบัหุ้นของบริษทั พาโนวา่ จ  ากดั จ  านวน 231,000 หุ้น เป็น
จ านวนเงิน 5.78 ลา้นบาท และไดล้งทุนซ้ือหุ้นของบริษทั พาโนว่า จ  ากดั เพิ่มเติม จ านวน 47,144 หุ้น 
เป็นจ านวนเงิน 1.18 ลา้นบาท รวมทั้งหมด 278,144 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 6.95 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน
เงินลงทุนร้อยละ 30 ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ของบริษทั 

บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

ในระหวา่งเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2561 บริษทัไดล้งทุนซ้ือหุ้นของบริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั 
(มหาชน) จ านวน 4,410,000 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 9.46 ลา้นบาท และในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 บริษทั
ไดล้งทุนซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) พร้อมใบส าคญัแสดงสิทธิในการ
ซ้ือหุน้ จ  านวน 93,700,000 หุน้ เป็นจ านวนเงิน 93.70 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดจ้  าหน่ายหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิในการ
ซ้ือหุ้นของบริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 26,569,900 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 44.37 ลา้นบาท 
และจ านวน 83,039,400 สิทธิ เป็นจ านวนเงิน 13.29 ล้านบาท ตามล าดับ โดยบริษทัรับรู้ขาดทุนจาก
การจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจ านวนเงิน 15.56 ล้านบาทในงบก าไรขาดทุนและ 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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รายละเอียดของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญั 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญั เป็นจ านวนท่ีแสดงในงบการเงินของ
บริษทัร่วมซ่ึงจดัท าตามมาตรฐานการรายการทางการเงิน และปรับปรุงเป็นวธีิส่วนไดเ้สียโดยกลุ่ม
บริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

 2562  2561 
 บาท  บาท 

สินทรัพย ์ 397,467,726  428,112,655 

หน้ีสิน (174,164,888)  (88,997,817) 

    
รายได ้ 238,121,577  295,590,138 

ขาดทุนส าหรับปี (115,860,934)  (40,289,926) 

รายการกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของ
บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ท่ีรับรู้ในงบการเงินรวม เป็นดงัน้ี 

 2562  2561 
 บาท  บาท 

สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วม 223,302,838  339,114,838 
สดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัในบริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั     

(มหาชน) (ร้อยละ) 24.98  24.98 
ราคาตามบญัชีของกลุ่มบริษทัในบริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 55,781,049  84,710,887 

ขอ้มูลทางการเงินโดยรวมของบริษทัร่วมทั้งหมดท่ีแต่ละรายไม่มีสาระส าคญั 

 2562  2561 
 บาท  บาท 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการท่ียงัด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี    
31 ธนัวาคม -  (637,539) 
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15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  (ลดลง)  โอนเข้า/  โอนไปกลุ่ม  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่      (โอนออก)  สินทรัพย์  ณ วนัที ่
 1 มกราคม 2562        ทีจ่ะจ าหน่าย  31 ธันวาคม 2562 
         ทีจ่ัดประเภท   
         เป็นสินทรัพย์   
         ทีถื่อไว้เพ่ือขาย   
         (หมายเหตุข้อ 13)   
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน            
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน            
ราคาทุนเดิม 30,146,676  -  -  -  (25,268,968)  4,877,708 
ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม 295,649,459  -  -  -  (46,823,264)  248,826,195 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 743,443,297  3,009,769  -  -  (596,438,143)  150,014,923 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 789,353,891  3,077,943  (23,930,465)  1,768,849  (536,014,591)  234,255,627 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และ            
เคร่ืองใชส้ านกังาน 27,069,123  2,128,814  (1,415,804)  -  (13,307,659)  14,474,474 

ยานพาหนะ 30,264,443  2,015,559  (377,149)  -  (6,163,706)  25,739,147 
รวมราคาทุน 1,915,926,889  10,232,085  (25,723,418)  1,768,849  (1,224,016,331)  678,188,074 

            
ค่าเส่ือมราคาสะสม            
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน            
ราคาทุนเดิม (1,243,978)  (785,210)  -  -  2,029,188  - 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (295,045,026)  (13,539,466)  -  -  178,483,741  (130,100,751) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (279,755,760)  (20,695,451)  17,013,881  -  121,927,986  (161,509,344) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และ            
เคร่ืองใชส้ านกังาน (17,058,615)  (4,497,747)  1,400,866  -  8,661,572  (11,493,924) 

ยานพาหนะ (14,705,505)  (4,406,762)  159,681  -  6,054,890  (12,897,696) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (607,808,884)  (43,924,636)  18,574,428  -  317,157,377  (316,001,715) 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 18,908,465  5,811,171  (338,231)  (1,768,849)  (15,829,664)  6,782,892 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (28,178,871)  (123,603,542)  93,085  -  114,563,885  (37,125,443) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,298,847,599          331,843,808 



 
- 40 - 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  (ลดลง)  โอนเข้า/  โอนไปกลุ่ม  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่      (โอนออก)  สินทรัพย์  ณ วนัที ่
 1 มกราคม 2561        ทีจ่ะจ าหน่าย  31 ธันวาคม 2561 
         ทีจ่ัดประเภท   
         เป็นสินทรัพย์   
         ทีถื่อไว้เพ่ือขาย   
         (หมายเหตุข้อ 13)   
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน            
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน            
ราคาทุนเดิม 105,482,833  940,939  -  423,646  (76,700,742)  30,146,676 
ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม 295,649,459  -  -  -  -  295,649,459 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 774,114,291  5,095,683  -  -  (35,766,677)  743,443,297 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 844,677,327  24,402,211  (179,655)  18,616,205  (98,162,197)  789,353,891 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง             
และเคร่ืองใชส้ านกังาน 22,757,057  4,612,138  (186,145)  17,121  (131,048)  27,069,123 

ยานพาหนะ 29,438,697  825,746  -  -  -  30,264,443 
รวมราคาทุน 2,072,119,664  35,876,717  (365,800)  19,056,972  (210,760,664)  1,915,926,889 

            
ค่าเส่ือมราคาสะสม            
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน            
ราคาทุนเดิม (438,169)  (805,809)  -  -  -  (1,243,978) 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (267,523,872)  (33,283,330)  -  -  5,762,176  (295,045,026) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (245,935,114)  (65,724,179)  74,981  -  31,828,552  (279,755,760) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง             
และเคร่ืองใชส้ านกังาน (13,068,856)  (4,183,115)  115,237  -  78,119  (17,058,615) 

ยานพาหนะ (11,826,723)  (2,878,782)  -  -  -  (14,705,505) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (538,792,734)  (106,875,215)  190,218  -  37,668,847  (607,808,884) 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 9,341,236  28,717,038  (92,837)  (19,056,972)  -  18,908,465 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  (28,178,871)  -  -  -  (28,178,871) 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,542,668,166          1,298,847,599 
            
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม         

2562         บาท  43,924,636 

2561         บาท  106,875,215 

ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาขายท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรบางส่วน ซ่ึงมีราคา
ตามบญัชีจ านวน 173.37 ล้านบาทให้กับบริษทัแห่งหน่ึง ดังนั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อย
ดงักล่าวจึงไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ไปเป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์
ถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุขอ้ 13.1) 
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บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี่ จ  ากดั มีแผนการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทั้งหมดของบริษทั ดงันั้นบริษทั
จึงไดว้่าจา้งผูป้ระเมินอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าว และพบวา่มูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีเป็นจ านวน 8.95 ล้านบาท บริษัทจึงพิจารณา
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 8.95 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 28.18 ลา้นบาท) 

บริษทั ยูดบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั และบริษทั สตึกไบโอแมส จ ากดัไดว้่าจา้งผูป้ระเมินอิสระ
เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และพบวา่มูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ต ่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีเป็นจ านวน 114.65 ล้านบาท บริษัทจึงพิจารณาบันทึกขาดทุนจาก          
การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 114.65 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมท่ีได้ค  านวณค่าเส่ือมราคาเต็ม
จ านวนแลว้แต่ยงัใชง้านอยูมี่จ  านวน 298.96 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 308.45 ลา้นบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  (ลดลง)  โอนเข้า/  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่      (โอนออก)  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม 

2562 
       31 ธันวาคม 

2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน          
ราคาทุนเดิม 4,701,805  -  -  -  4,701,805 
ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม 248,826,195  -  -  -  248,826,195 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 147,092,424  -  -  -  147,092,424 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 156,247,941  954,930  (10,189,182)  1,768,849  148,782,538 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 13,128,278  889,172  (1,415,804)  -  12,601,646 
ยานพาหนะ 11,637,821  1,866,026  (2,701)  -  13,501,146 

รวมราคาทุน 581,634,464  3,710,128  (11,607,687)  1,768,849  575,505,754 
          

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (127,519,502)  (1,936,571)  -  -  (129,456,073) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (127,590,498)  (5,390,495)  8,375,598  -  (124,605,395) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน (10,868,759)  (868,444)  1,400,866  -  (10,336,337) 
ยานพาหนะ (8,701,013)  (700,273)  2,699  -  (9,398,587) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (274,679,772)  (8,895,783)  9,779,163  -  (273,796,392) 
เคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้ง 1,768,849  3,230,283  -  (1,768,849)  3,230,283 
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 308,723,541        304,939,645 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  (ลดลง)  โอนเข้า/  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่      (โอนออก)  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม 

2561 
       31 ธันวาคม 

2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน          
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน          
ราคาทุนเดิม 4,701,805  -  -  -  4,701,805 
ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม 248,826,195  -  -  -  248,826,195 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 147,092,424  -  -  -  147,092,424 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 154,426,671  1,821,270  -  -  156,247,941 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 12,569,146  559,132  -  -  13,128,278 
ยานพาหนะ 11,637,821  -  -  -  11,637,821 

รวมราคาทุน 579,254,062  2,380,402  -  -  581,634,464 
          

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (125,566,008)  (1,953,494)  -  -  (127,519,502) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (121,141,692)  (6,448,806)  -  -  (127,590,498) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน (10,018,436)  (850,323)  -  -  (10,868,759) 
ยานพาหนะ (8,074,713)  (626,300)  -  -  (8,701,013) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (264,800,849)  (9,878,923)  -  -  (274,679,772) 
เคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้ง -  1,768,849  -  -  1,768,849 
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 314,453,213        308,723,541 

          
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม          

2562       บาท  8,895,783 

2561       บาท  9,878,923 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีดินและอาคารซ่ึงมีราคาตามบัญชี 271.16 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 
273.10 ลา้นบาท) ตลอดจนสิทธิตามกรมธรรม์ประกนัภยั ไดถู้กจดทะเบียนจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนั
หุน้กูร้ะยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (หมายเหตุขอ้ 18) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ในงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีไดค้  านวณค่าเส่ือมราคา
เตม็จ านวนแลว้ แต่ยงัใชง้านอยูมี่จ  านวน 232 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 238.22 ลา้นบาท) 
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สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินท่ีบริษทัเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ยเคร่ืองจกัร
และยานพาหนะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 8,913,253  29,872,726  7,430,253  6,814,908 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,801,098)  (13,024,828)  (2,309,144)  (2,526,646) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 6,112,155  16,847,898  5,121,109  4,288,262 

16. ค่าความนิยม 
ค่าความนิยม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
 บาท  บาท 
ราคาทุน 98,604,170  98,604,170 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (98,604,170)  (98,604,170) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ -  - 

ในระหว่างปี  2561 กลุ่มบริษัทบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมของส่วนงานบริษัท  
ยูดับบลิวซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากัด และ บริษัท สตึกไบโอแมส จ ากัด จ  านวน 46.29 ล้านบาท ซ่ึงแสดง
ภายใต ้“ค่าใชจ่้ายอ่ืน” ในงบการเงินรวม เน่ืองจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนให้แก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ท่ีถูกก าหนดตามส่วนงาน
ธุรกิจ 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการค านวณมูลค่าจากการ
ใช้ การค านวณดงักล่าวใช้ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีซ่ึงอา้งอิงจากงบประมาณทางการเงิน
ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร กระแสเงินสดหลงัจากปีท่ี 5 ใชป้ระมาณการของ
อตัราการเติบโตดงักล่าวในตารางขา้งล่าง อตัราการเติบโตดงักล่าวไม่สูงกวา่อตัราการเติบโตเฉล่ียของ
ธุรกิจท่ีหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้นด าเนินงานอยู ่



 
- 44 - 

 
17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดยกมา  เพิม่ขึน้  (จ าหน่าย)/  โอนไปกลุ่มสินทรัพย์  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่    (โอนออก)  ทีจ่ะจ าหน่าย  ณ วนัที ่
 1 มกราคม      ทีจ่ัดประเภท  31 ธันวาคม 
 2562      เป็นสินทรัพย์  2562 
       ทีถื่อไว้เพ่ือขาย   
       (หมายเหตุข้อ 13)   
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน          
สิทธิการใหบ้ริการภายใตส้ญัญา          

ซ้ือขายไฟฟ้า 468,578,412  -  -  (468,578,412)  - 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 6,906,869    730,761  (18,380)  (250,990)  7,368,260 

รวมราคาทุน 475,485,281    730,761  (18,380)  (468,829,402)  7,368,260 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม          

สิทธิการใหบ้ริการภายใตส้ญัญา          
ซ้ือขายไฟฟ้า (143,676,837)  (24,400,000)  -  168,076,837  - 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ (5,137,133)  (609,761)  15,297  153,246  (5,578,351) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (148,813,970)  (25,009,761)  15,297  168,230,083  (5,578,351) 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (154,205,810)  (99,685,714)  -  253,891,524  - 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 172,465,501        1,789,909 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดยกมา  เพิม่ขึน้  (จ าหน่าย)/  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่    (โอนออก)  ณ วนัที ่
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2561      2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน        
สิทธิการใหบ้ริการภายใตส้ญัญา        
ซ้ือขายไฟฟ้า 468,578,412  -  -  468,578,412 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 7,474,804  76,740  (644,675)  6,906,869   
รวมราคาทุน 476,053,216  76,740  (644,675)  475,485,281   

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม        
สิทธิการใหบ้ริการภายใตส้ญัญา        
ซ้ือขายไฟฟ้า (95,628,844)  (48,047,993)  -  (143,676,837) 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ (5,012,009)  (512,273)  387,149  (5,137,133) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (100,640,853)  (48,560,266)  387,149  (148,813,970) 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  (154,205,810)  -  (154,205,810) 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 375,412,363      172,465,501 

        
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม       

2562     บาท  25,009,761 

2561     บาท  48,560,266 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทับนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสิทธิการให้บริการ
ภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า จ านวน 99.69 ล้านบาท ซ่ึงแสดงภายใต้ “ค่าใช้จ่ายอ่ืน” ในงบการเงินรวม 
เน่ืองจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้(31 ธนัวาคม 2561 : 154.21 ลา้นบาท) 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดยกมา  เพิม่ขึน้  (จ าหน่าย)  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2562      2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน        
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 6,693,840  730,761  -  7,424,601 

รวมราคาทุน 6,693,840  730,761  -  7,424,601 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม        
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ (5,162,713)  (471,979)  -   (5,634,692) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (5,162,713)  (471,979)  -   (5,634,692) 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 1,531,127       1,789,909  

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดยกมา  เพิม่ขึน้  (จ าหน่าย)  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่
 1 มกราคม      31 ธันวาคม 
 2561      2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน        
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 6,693,840  -  -  6,693,840 

รวมราคาทุน 6,693,840  -  -  6,693,840 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม        
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ (4,685,953)  (476,760)  -  (5,162,713) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (4,685,953)   (476,760)  -  (5,162,713) 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 2,007,887      1,531,127 

        
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม       

2562     บาท  471,979 

2561     บาท  476,760 
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18. เงินกู้ยืม 

เงินกูย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

หมุนเวยีน        
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร -  17,338,160  -  17,338,160 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  45,397,137  -  45,397,137 
รวมเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื        
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  62,735,297  -  62,735,297 

        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 49,000,000  39,500,000  49,000,000  39,500,000 
หุน้กูร้ะยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 300,000,000  -  300,000,000  - 
รวมเงินกูย้มืหมุนเวยีน 349,000,000  102,235,297  349,000,000  102,235,297 
        
ไม่หมุนเวยีน        
หุน้กูร้ะยะยาว 300,000,000  600,000,000  300,000,000  600,000,000 
รวมเงินกูย้มืไม่หมุนเวยีน 300,000,000      600,000,000  300,000,000      600,000,000 
รวมเงนิกู้ยืม 649,000,000  702,235,297  649,000,000  702,235,297 

(1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวนทั้งส้ิน 45.40 ลา้นบาท เป็นเงิน
กู้ยืมประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.425 ต่อปี ซ่ึงค ้ าประกันโดยท่ีดินและ
อาคารของบริษทั (หมายเหตุขอ้ 15) (2562 : ไม่มี) 

(2) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษัทอ่ืนมีก าหนดช าระเงินต้นคืนทั้ ง
จ านวนในเดือนธันวาคม 2562 และเดือนมกราคม 2563 ตามล าดบั และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
6.25 ต่อปี ซ่ึงเป็นเงินกูย้มืระยะสั้นท่ีไม่มีหลกัประกนั 

(3) หุ้นกู้จ  านวน 600 ล้านบาทมีก าหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม 2563 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
6.25 ต่อปี ซ่ึงค ้ าประกันโดยหลักทรัพย์ของบริษัทใหญ่นอกจากน้ีภายใต้เง่ือนไขการออกหุ้นกู ้      
บริษัทต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขบางประการซ่ึงรวมถึงการรักษาอัตราส่วนทางการเงิน เม่ือวนัท่ี             
17 เมษายน 2562 บริษทัไดมี้การไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนวนัครบก าหนดจ านวนเงิน 300 ลา้นบาท 
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เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2562 บริษทัออกหุ้นกู้ใหม่จ  านวน 300 ล้านบาท ซ่ึงมีก าหนดไถ่ถอนในเดือน
มีนาคม 2564 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.50 ต่อปี ซ่ึงค ้าประกนัโดยหลกัทรัพยข์องบริษทัใหญ่
นอกจากน้ีภายใตเ้ง่ือนไขการออกหุ้นกูบ้ริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการซ่ึงรวมถึงการรักษา
อตัราส่วนทางการเงิน 

เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2563 บริษทัไดมี้การไถ่ถอนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดจ านวน 300 ลา้นบาทแลว้ 

รายการเคล่ือนไหวของหุ้นกูส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
 บาท  บาท 

ยอดคงเหลือตน้ปี 600,000,000  600,000,000 
ออกหุน้กูใ้หม่ 300,000,000  300,000,000 
ไถ่ถอนหุน้กู ้ (300,000,000)  (300,000,000) 
ยอดคงเหลือปลายปี 600,000,000  600,000,000 

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 221,790,990  410,161,828   221,387,585  392,880,580 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(หมายเหตุขอ้ 31.6) -  -  -  932,800 

รายไดรั้บล่วงหนา้ - บุคคลภายนอก 52,416,344  22,188,049   52,416,344  22,188,049 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บุคคลภายนอก 22,037,118  27,738,613   21,390,485  22,008,015 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(หมายเหตุขอ้ 31.6) 23,351,138  9,302,409   19,408,653  8,229,868 

เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลภายนอก 4,190,921  33,448,275  3,760,701  14,954,919 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(หมายเหตุขอ้ 31.6) 1,766,464  3,020,976   1,796,600  2,383,106 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยคา้งจ่าย 21,095,112  37,595,112   21,095,112  37,595,112 
 346,648,087  543,455,262   341,255,480  501,172,449 
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20. ประมาณการหนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินจากสัญญางานโครงการท่ีสร้างภาระจ านวน 
64.69 ลา้นบาท และรับรู้ค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากค่าใชจ่้ายส าหรับ
งานโครงการมีการปรับตวัในทิศทางท่ีสูงข้ึนอยา่งเป็นสาระส าคญั 

21. หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินเป็นหน้ีสินจากการเช่าเคร่ืองจกัรและยานพาหนะ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 และ 2561 จ านวนท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงนิรวม 

 
จ านวนเงนิขั้นต า่ทีต้่องจ่าย  มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงนิขั้นต า่  

ทีต้่องจ่าย 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 1,517,148  8,369,741  1,377,823  6,828,840 
ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,291,563  1,045,407  1,221,564  2,168,392 
 2,808,711  9,415,148  2,599,387  8,997,232 
หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (209,324)  (417,916)  -  - 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินภายใต ้        
สญัญาเช่าการเงิน 2,599,387  8,997,232  2,599,387  8,997,232 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
จ านวนเงนิขั้นต า่ทีต้่องจ่าย  มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงนิขั้นต า่  

ทีต้่องจ่าย 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ครบก าหนดภายใน 1 ปี 1,196,880  1,446,234  1,090,573  1,306,402 
ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,104,740  725,139  1,052,432  692,288 
 2,301,620  2,171,373  2,143,005  1,998,690 
หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคต (158,615)  (172,683)  -  - 
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินภายใต ้        
สญัญาเช่าการเงิน 2,143,005  1,998,690  2,143,005  1,998,690 
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22. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

กลุ่มบริษทัมีประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานเม่ือเกษียณอายุ
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ซ่ึงจดัเป็นประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้ไม่ได้
จดัใหมี้กองทุน 

การเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับ        

ผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 37,282,682  38,952,031  34,008,718  36,425,653 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :        

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,637,772  2,568,478   2,081,660  1,435,149 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 975,004  653,747   876,090  575,181 

ตน้ทุนบริการในอดีต 5,809,986  -  5,127,547  - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :        

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั        

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 4,481,566  -  4,448,342  - 

โอนไปเป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภท         

เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุขอ้ 13.2) (3,102,253)  -  -  - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (6,598,812)  (4,891,574)  (6,056,412)  (4,427,265) 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับ        

ผลประโยชน์พนกังานปลายปี 40,485,945  37,282,682   40,485,945  34,008,718 
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จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายการดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ตน้ทุนขาย 1,107,430  1,053,128  1,661,370  734,630 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 202,880  1,047,142  202,880  1,047,142 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 7,112,452  1,121,955  6,221,047  228,558 
 8,422,762  3,222,225  8,085,297  2,010,330 

ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณประมาณ
การหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 2.12 - 2.48 2.39 - 3.40 2.12 - 2.48 2.39 - 3.03 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 3.29 - 5.41 3.73 - 6.02 3.29 - 5.41 4.08 - 5.99 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 0 - 36 0 - 29 0 - 36 0 - 20 
อตัรามรณะ 100 ของ TMO17 100 ของ TMO17 100 ของ TMO17 100 ของ TMO17 
อตัราทุพพลภาพ 10 ของ TMO17 10 ของ TMO17 10 ของ TMO17 10 ของ TMO17 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 เพิม่ขึน้ 0.50% ลดลง 0.50% เพิม่ขึน้ 0.50% ลดลง 0.50% 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562     
อตัราคิดลด (2.80) 2.90 (2.80) 2.90 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  (2.80) 2.90 (2.80) 2.90 
อตัราหมุนเวยีนพนกังาน  (6.20) 6.90 (6.20) 6.90 
     
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561     
อตัราคิดลด (2.88) 3.05 (2.72) 2.87 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  3.41 (3.26) 3.24 (3.10) 
อตัราหมุนเวยีนพนกังาน  (7.54) 7.64 (7.26) 8.06 



 
- 52 - 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐาน ขณะท่ีให้ขอ้สมมติฐานอ่ืน
คงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์
กนั ในการค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้มี
ต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานหลกัได้ใช้วิธีเดียวกบัมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินส าหรับ
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวค้  านวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 
Method) ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานในการค านวณหน้ีสินบ าเหน็จบ านาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

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 วนัที ่31 ธันวาคม 2562      
ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอาย ุ 8,766,860 30,165,305 10,723,471 36,533,669 86,189,305 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561      
ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอาย ุ 6,508,699 20,581,174 16,542,653 31,128,382 74,760,908 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 2 - 5 ปี ระหว่าง 6 - 10 ปี เกนิกว่า 10 ปี รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562      
ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอาย ุ 8,766,860 30,165,305 10,723,471 36,533,669 86,189,305 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561      
ผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอาย ุ 6,508,699 18,935,804 13,910,937 21,144,913 60,500,353 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 
ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือพน้ก าหนด 30 วนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานฉบบัน้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้งส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปี
ข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดท้าย 400 วนั การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็น 
การแก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึก
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตจ านวน 5.81 ลา้นบาท และ 5.13 ลา้นบาท 
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามล าดบั 
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23. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  54,360,094  -  - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (35,009,042)  (74,951,051)  (35,009,042)  (34,832,898) 
 (35,009,042)  (20,590,957)  (35,009,042)  (34,832,898) 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก าไร  รับรู้ในก าไร  โอนไปกลุ่มสินทรัพย์  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขาดทุน  (ขาดทุน)  ทีจ่ะจ าหน่าย  ณ วนัที ่
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  ทีจ่ัดประเภท  31 ธันวาคม 

 2562      เป็นสินทรัพย์  2562 
       ทีถื่อไว้เพ่ือขาย   
       (หมายเหตุข้อ 13)   

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี          

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 788,479  -  -  -  788,479 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 7,795,403  -  -  -  7,795,403 
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน           
อาคารและอุปกรณ์ 30,257,317  (3,836,762)  -  (26,420,555)  - 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ          
ผลประโยชนพ์นกังาน 7,307,021  (284,106)  64,005  (285,176)  6,801,744 

ผลขาดทุนทางภาษี 68,374,809  (49,452,057)  -  (18,922,752)  - 
รวม 114,523,029  (53,572,925)  64,005  (45,628,483)  15,385,626 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี          
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า (78,690,622)  69,347,765  -  9,342,857  - 
เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าระยะยาว (443,145)  (186,284)  -  -  (629,429) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (55,980,219)  -  -  6,214,980  (49,765,239) 

รวม (135,113,986)  69,161,481  -  15,557,837  (50,394,668) 
สุทธิ (20,590,957)  15,588,556  64,005  (30,070,646)  (35,009,042) 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก าไร  รับรู้ในก าไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขาดทุน  (ขาดทุน)  ณ วนัที ่
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 

 2561      2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี        
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 788,479  -  -  788,479 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 3,037,583  4,757,820  -  7,795,403 
การปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน อาคาร        
และอุปกรณ์ 34,094,079  (3,836,762)  -  30,257,317 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับ        
ผลประโยชน์พนกังาน 7,790,408  (483,387)  -  7,307,021 
ผลขาดทุนทางภาษี 66,019,277  2,355,532  -  68,374,809 

รวม 111,729,826  2,793,203  -  114,523,029 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        
สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า (88,300,221)  9,609,599  -  (78,690,622) 
เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าระยะยาว (319,571)  (123,574)  -  (443,145) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (55,980,219)  -  -  (55,980,219) 

รวม (144,600,011)  9,486,025  -  (135,113,986) 
สุทธิ (32,870,185)  12,279,228  -  (20,590,957) 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก าไร  รับรู้ในก าไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขาดทุน  (ขาดทุน)  ณ วนัที ่
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 

 2562      2562 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี        
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 788,479  -  -  788,479 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 7,795,403  -  -  7,795,403 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับ        
ผลประโยชน์พนกังาน 6,801,744  -  -  6,801,744 
รวม 15,385,626  -  -  15,385,626 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        
เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าระยะยาว (453,285)  (176,144)  -  (629,429) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (49,765,239)  -  -  (49,765,239) 
รวม (50,218,524)  (176,144)  -  (50,394,668) 

สุทธิ (34,832,898)  (176,144)  -  (35,009,042) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  รับรู้เป็นก าไร  รับรู้ในก าไร  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขาดทุน  (ขาดทุน)  ณ วนัที ่
 1 มกราคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวาคม 

 2561      2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี        
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 788,479  -  -  788,479 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 3,037,583  4,757,820  -  7,795,403 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับ        
ผลประโยชน์พนกังาน 7,285,131  (483,387)  -  6,801,744 
รวม 11,111,193  4,274,433  -  15,385,626 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        
เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าระยะยาว (319,572)  (133,713)  -  (453,285) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (49,765,239)  -  -  (49,765,239) 
รวม (50,084,811)  (133,713)  -  (50,218,524) 

สุทธิ (38,973,618)  4,140,720  -  (34,832,898) 
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บริษทัใช้อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 และ 2561 และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั -  -  -  (1,060,208) 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดใ้นงวดก่อน -  (899,696)  -  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีรับรู้ในปีปัจจุบนั (48,815,207)  12,279,228  (176,144)  4,140,721 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (48,815,207)  11,379,532  (176,144)  3,080,513 

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถกระทบยอดกับ
ก าไรทางบญัชีไดด้งัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ขาดทุนก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้        
- ธุรกิจท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ -  (448,253,174)  -  - 
- ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ (733,563,217)  (161,154,049)  (1,208,708,989)  (233,448,444) 

รวมขาดทุนก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (733,563,217)  (609,407,223)  (1,208,708,989)  (233,448,444) 
ภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 20 (ส าหรับ        
ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษี) (146,712,643)  (32,230,809)  (241,741,798)  (46,689,689) 

ผลกระทบของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือ        
เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการค านวณ        
ก าไรทางภาษี 98,072,284  44,667,179  241,740,502  49,926,823 

ผลกระทบส าหรับรายจ่ายท่ีสามารถหกัเป็น        
ค่าใชจ่้ายทางภาษีมากกวา่ค่าใชจ่้าย        
ทางบญัชี (174,848)  (157,142)  (174,848)  (156,621) 

รายการปรับปรุงภาษีเงินไดใ้นงวดก่อน -  (899,696)  -  - 
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ (48,815,207)  11,379,532  (176,144)  3,080,513 
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24. ทุนเรือนหุ้น 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีทุนเรือนหุน้ สรุปไดด้งัน้ี 

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

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 19,071,197,130  1,907,119,713  1,907,119,713 

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

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

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  13,162,525,880  1,316,252,588  1,316,252,588 

25. ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (UWC - W2) 
เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2558 บริษทัได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญั เพื่อเสนอขายให้แก่
ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และโอนเปล่ียนมือได ้
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 4 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก 
จ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิ : 5,540,154,997 หน่วย 
สดัส่วนเสนอขาย : หุน้สามญัเดิม 1 หุน้ ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ (อาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงั) 
ราคาใชสิ้ทธิ : 0.1 บาท ต่อหุน้ (อาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงั)  
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคมและเดือนกนัยายนของแตล่ะปีปฏิทินตลอด 
         อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  
วนัสุดทา้ยของการใชสิ้ทธิ : วนัท่ี 29 มีนาคม 2562 
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รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

 

งบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 UWC-W2 
 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ยอดคงเหลือตน้ปี 5,539,766,705 
หกั  ใชสิ้ทธิและออกหุน้ระหวา่งปี (8,016) 
        ใบส าคญัแสดงสิทธิหมดอาย ุ (5,539,758,689) 
ยอดคงเหลือปลายปี - 

ในเดือนมีนาคม 2562 มีผูถื้อหุ้นแสดงความจ านงใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  UWC-W2 จ านวน 
8,016 สิทธิ และไดช้ าระค่าหุ้นทั้งจ  านวน 802 บาทแลว้ บริษทัออกหุน้แลว้เสร็จตามเง่ือนไขในใบส าคญั
แสดงสิทธิในเดือนเมษายน 2562 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความจ านงใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
UWC-W2 

26. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 บริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวด้งัน้ี 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561 
 บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้ปี 17,907,840  17,856,197 
จดัสรรระหวา่งปี -  51,643 
ยอดคงเหลือปลายปี 17,907,840  17,907,840 
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27. รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้น ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

รายไดจ้ากการขายเศษวตัถุดิบ 6,914,266  37,908,641  6,712,950  36,590,351 
รายไดค้่าเช่า - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(หมายเหตุขอ้ 31.1) 1,400,000  2,400,000  1,400,000  2,400,000 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(หมายเหตุขอ้ 31.1) -  -  4,576,069  10,512,848 

ดอกเบ้ียรับ 1,039,377  880,364  741,162  678,943 
ดอกเบ้ียรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(หมายเหตุขอ้ 31.1) 503,786  518,630  49,034,141  79,518,978 

เงินปันผลรับ - บริษทัยอ่ย (หมายเหตขุอ้ 31.1) -  -  1,920,000  - 
อ่ืนๆ 911,335  2,717,613  216,621  376,063 
 10,768,764  44,425,248  64,600,943  130,077,183 

เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั มีมติ
ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ให้กบัผูถื้อหุ้นในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท เป็นจ านวนเงิน 1.92 ลา้นบาท 
โดยบริษทัได้รับรู้เงินปันผลรับดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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28. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 755,366  15,652,550  755,366  15,652,550 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนบริษทัยอ่ย -  -  21,975,922  59,990,243 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนบริษทัร่วม 69,865,996  36,582,840  69,865,996  36,582,840 
หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น        
แก่บริษทัยอ่ย -  -  632,091,174  - 

หน้ีสงสยัจะสูญของดอกเบ้ียคา้งรับจากเงินใหกู้ย้มื        
แก่บริษทัยอ่ย -  -  166,920,834  - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 137,665,291  49,356,093  -  - 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ 1,828,521  -  1,828,521  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 99,685,714  154,205,810  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม -  46,288,517  -  - 
ขาดทุนจากสญัญางานโครงการท่ีสร้างภาระ        
(หมายเหตุขอ้ 20) 64,686,730  -  64,686,730  - 

 374,487,618  302,085,810  958,124,543  112,225,633  
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29. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
   “ปรับปรุงใหม่”    “ปรับปรุงใหม่” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ        
   งานระหวา่งท า (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 70,085,991  190,260,754  69,691,288  214,463,542 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 884,941,978  961,288,852  531,616,749  636,428,331 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 175,733,840  179,987,490  135,576,343  144,682,432 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (หมายเหตขุอ้ 31.2) 12,484,930  13,555,511  12,258,930  13,218,511 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญรับคืน (กลบัรายการ) -  (14,120,263)  -  (14,120,263) 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุขอ้ 15) 43,924,636  106,875,215  8,895,783  9,878,923 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตขุอ้ 17) 24,905,525  48,560,266  471,979  476,760 
ค่าจา้งรับเหมา 76,176,357  133,920,371  75,035,117  133,322,871 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ        
(กลบัรายการ) 39,962,086  22,712,827  28,555,019  23,716,635 
ตน้ทุนทางการเงิน 69,367,895  67,674,797  53,966,659  67,761,512 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (หมายเหตุขอ้ 28) 374,487,618  302,085,810  958,124,543  112,225,633 
อ่ืนๆ 95,875,384  99,514,962  53,700,419  62,360,927 

 1,867,946,240  2,112,316,592  1,927,892,829  1,404,415,814 
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30. ขาดทุนต่อหุ้น 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับปีค านวณโดยการหารขาดทุนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจ านวน
หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีช าระแลว้ และออกจ าหน่ายอยูใ่นระหวา่งปี 

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการปรับจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปีกบั
จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัอาจตอ้งออกเพื่อแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งส้ินให้เป็น
หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
   “ปรับปรุงใหม่”    “ปรับปรุงใหม่” 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม        
ขาดทุนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) (822,378,424)  (564,925,624)  (1,208,885,133)  (230,367,931) 
        
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (หุน้) 13,162,517,864  13,162,517,864  13,162,517,864  13,162,517,864 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีบริษทั        
ตอ้งออกใหต้ามใบส าคญัแสดงสิทธิ        
- UWC-W2 (หุน้) 8,016  -  8,016  - 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัรวม        
หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด (หุน้) 13,162,525,880  13,162,517,864  13,162,525,880  13,162,517,864 

        
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.0625  (0.0429)  (0.0918)  (0.0175) 
ขาดทุนต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.0625  (0.0429)  (0.0918)  (0.0175) 

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

บริษทัถูกควบคุมโดยบริษทั แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัใหญ่”) ซ่ึงตั้งอยู่ใน
ประเทศไทยและเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัใหญ่ดงักล่าวถือหุ้นใน
บริษัทคิดเป็นจ านวนร้อยละ 37.61 (31 ธันวาคม 2561 : ร้อยละ 39.23) ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 
จ านวนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 62.39 (31 ธนัวาคม 2561 : ร้อยละ 60.77) ถือโดยบุคคลทัว่ไป 

ความสัมพนัธ์ท่ีกิจการมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกนัในกิจการ 
หรือเป็นกิจการท่ีกิจการควบคุม หรือควบคุมร่วมกนั หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบักิจการ 
มีดงัน้ี 

ช่ือกจิการ 
ประเทศที่
จดัตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   
1. บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค จ ากดั 

(มหาชน) 
ไทย บริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 

2. บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี่ จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
3. บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
4. บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 

(เดิมช่ือ “บริษทั ยดูบับลิวซี โซล่าร์ จ ากดั”)   
5. บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
6.  บริษทั ยดูบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
7. บริษทั ยดูบับลิวซีซี (กมัพชูา) จ ากดั กมัพชูา บริษทัยอ่ย 
8. บริษทั อลัตร้า เอเชีย สิงคโปร์ จ ากดั สิงคโปร์ บริษทัยอ่ย 
9. บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัร่วม 
10. บริษทั สระบุรี เอนเนอยี่ ซิสเตม็ส์ 2 จ ากดั ไทย บริษทัร่วม 
11. บริษทั อินเตอร์โกลบ อินเวสเมนต ์จ ากดั กมัพชูา บริษทัร่วม 
12. บริษทั พาโนวา่ จ ากดั ไทย บริษทัร่วม 
13. บริษทั ซนัฟลาวเวอร์กรีน จ ากดั ไทย กิจการร่วมคา้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
14. บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
15. บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
16. บริษทั ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั  ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
17. บริษทั เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
18. บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
19. บริษทั ดบัเบิลยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
20. ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและมีความรับผดิชอบในการวางแผน  

   สัง่การและควบคุมกิจการต่าง ๆ  ของกิจการ 
   ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึงกรรมการ 
   ของบริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหาร 
   หรือไม่) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

รายการ นโยบายการก าหนดราคา 

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

31.1 รายได ้

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม        
รายได้จากงานโครงการ        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,204,087  29,081,127  35,204,087  29,081,127 
        

รายได้จากการขาย        
บริษทัยอ่ย -  -  1,657,442  3,821,967 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  1,033,470  -  1,033,470 

 -  1,033,470  1,657,442  4,855,437 

        
รายได้ค่าเช่า        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,400,000  2,400,000  1,400,000  2,400,000 

        
รายได้ค่าบริหารจดัการ        
บริษทัยอ่ย -  -  4,576,069  10,512,848 

        
ดอกเบีย้รับ        
บริษทัยอ่ย -  -  48,530,355  79,000,348 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 503,786  518,630  503,786  518,630 

 503,786  518,630  49,034,141  79,518,978 

        
เงนิปันผลรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  1,920,000  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  48  -  48 
 -  48  1,920,000  48 
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31.2 ค่าใชจ่้าย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม        
ดอกเบีย้จ่าย        
บริษทัใหญ่ 4,732,767  4,202,301  4,732,767  4,202,301 
บริษทัยอ่ย -  -  552,876  600,000 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,718,683  96,986  5,718,684  96,986 
กรรมการ -  5,550,473  -  5,550,473 

 10,451,450  9,849,760  11,004,327  10,449,760 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร        
(รวมอยูใ่น “ค่าใชจ่้ายในการขาย”        
และ “ค่าใชจ่้ายในการบริหาร”)        
ผลประโยชน์ระยะสั้นของกรรมการ 12,311,880  12,853,190  12,088,880  12,636,190 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 170,050  702,321  170,050  582,321 

 12,481,930  13,555,511  12,258,930  13,218,511 

ซ้ือสินค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  -  1,117,515 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  2,307,770  -  2,136,770 
 -  2,307,770  -  3,254,285 

ค่าธรมเนียมอ่ืน        
บริษทัใหญ่ 960,000  1,230,000  720,000  720,000 

        
ค่าบริการ        
บริษทัใหญ่ 6,774,718  4,404,460  6,457,200  4,404,460 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,380,746  63,917,611  20,380,746  52,334,780 
 27,155,464  68,322,071  26,837,946  56,739,240 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 143,000  42,250  -  146,695 
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31.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (หมายเหตุขอ้ 10) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ลูกหนีก้ารค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  874,627  2,259,840 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,148,885  15,887,321  12,148,885  15,887,321 

 12,148,885  15,887,321  13,023,512  18,147,161 

        
ลูกหนีห้มนุเวยีนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  46,278,428  3,629,540 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,819,496  3,040,972  3,819,496  3,040,970 

 3,819,496  3,040,972  50,097,924  6,670,510 

        
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,570,320  -  2,570,320  - 

        
รายได้ค้างรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  19,521,405  142,528,119 
บริษทัร่วม 1,323,626  -  1,323,626  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,424,000  3,705,186  3,424,000  3,705,186 
 4,747,626  3,705,186  24,269,031  146,233,305 

31.4 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

บริษทัยอ่ย -  -  638,914,699  1,346,376,598 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (632,091,174)  - 
 -  -  6,823,525  1,346,376,598 
        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,060,119  8,682,290  8,060,119  8,682,290 

 8,060,119  8,682,290  14,883,644  1,355,058,888 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดคงเหลือตน้ปี 8,682,290  8,858,890  1,355,058,888  1,270,637,901 
ใหกู้ย้มืเพ่ิม -  -  79,513,729  128,667,683 
ช าระคืน -  -  (783,397,907)  (43,000,000) 
โอนไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  (1,432,800)  (782,393) 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (หมายเหตขุอ้ 28) -  -  (632,091,174)  - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (622,171)  (176,600)  (2,767,092)  (464,303) 
ยอดคงเหลือปลายปี 8,060,119  8,682,290  14,883,644  1,355,058,888 

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันเป็นเงินให้กู ้ยืมในสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ          
เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนภายในระหวา่ง 6 เดือนถึง 1 ปี และมีดอกเบ้ียในอตัราระหวา่งร้อยละ 
5.00 - 6.00 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561 : ร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี) 

31.5 เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (รวมอยูใ่น “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน”) 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561 
 บาท  บาท 
    

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,125  1,125 
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31.6 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (หมายเหตุขอ้ 19) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เจ้าหนีก้ารค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  -  923,800 
        

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        
บริษทัใหญ่ 16,159,464  7,679,472  12,112,870  6,555,972 
บริษทัยอ่ย -  -  104,110  50,959 
กรรมการ 298,105  99,050  298,104  99,050 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,893,569  1,523,887  6,893,569  1,523,887 

 23,351,138  9,302,409  19,408,653  8,229,868 

        
เจ้าหนีอ่ื้น        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,766,464  3,020,976  1,796,600  2,383,106 

31.7 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

บริษทัใหญ่ 110,000,000  120,000,000  110,000,000  120,000,000 
บริษทัยอ่ย -  -  10,000,000  15,000,000 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 144,500,000  118,500,000  144,500,000  118,500,000 
 254,500,000  238,500,000  264,500,000  253,500,000 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดคงเหลือตน้ปี 238,500,000  168,500,000  253,500,000  183,500,000 
กูย้มืเพ่ิม 116,000,000  80,000,000  126,000,000  80,000,000 
ช าระคืน (100,000,000)  (10,000,000)  (115,000,000)  (10,000,000) 
ยอดคงเหลือปลายปี 254,500,000  238,500,000  264,500,000  253,500,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมในสกุลเงินบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนด
ช าระคืนภายในระหวา่ง 3 เดือนถึง 1 ปีและมีดอกเบ้ียในอตัราระหวา่งร้อยละ 4.00 - 5.25 ต่อปี 
(31 ธนัวาคม 2561 : ร้อยละ 4.00 - 5.25 ต่อปี) 

32. ภาระผูกพนั 
32.1 ยอดรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สญัญาเช่ายานพาหนะ :        
ภายใน 1 ปี 495,168  4,355,498  495,168  515,498 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 707,034  6,962,202  707,034  1,202,202 

 1,202,202  11,317,700  1,202,202  1,717,700 

        
สญัญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารส านกังาน :        
ภายใน 1 ปี 1,440,000  -  1,440,000  - 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 360,000  -  360,000  - 

 1,800,000  -  1,800,000  - 

        
สญัญาบริการพ้ืนท่ีอาคารส านกังาน :        
ภายใน 1 ปี 2,304,000  -  2,304,000  - 
เกินกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 576,000  -  576,000  - 

 2,880,000  -  2,880,000  - 
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32.2 ยอดรวมของภาระผูกพนัอ่ืนท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561 
 บาท  บาท 

หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 20,419,908  52,424,000 

หนงัสือค ้าประกนัดงักล่าวค ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัธนาคารท่ียงัไม่ไดใ้ช้เป็นจ านวนเงิน 
2.21 ลา้นบาท (2561: ไม่มี) 

33. สิทธิพเิศษทีไ่ด้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 
บริษัท ยูดับบลวิซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั  

บริษทัได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน (พ.ศ. 2520) 
โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1524(9)/2551 ลงวนัท่ี 21 
พฤษภาคม 2551 ส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล ทั้งน้ีภายใตก้ารส่งเสริมดงักล่าวบริษทัจะ
ไดรั้บสิทธิและประโยชน์จากการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี 
นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้นคือเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 รวมทั้งสามารถน าผล
ขาดทุนในระหวา่งปีท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดม้าหักออกจากก าไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี โดยบริษทัจะตอ้ง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อก าหนดตามท่ีระบุไว้ในบัตรส่งเส ริมการลงทุน อย่างไรก็ตามเม่ือ                
วนัท่ี 21 กนัยายน 2559 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติให้เพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 1 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 10 ตุลาคม 2566) 

บริษัท สตึกไบโอแมส จ ากดั 

บริษทัได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน (พ.ศ. 2520)                 
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2546 ส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงชีวมวล ภายใตก้ารส่งเสริมดงักล่าวบริษทัจะไดรั้บสิทธิและประโยชน์จากการไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น
คือเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2549 นอกจากนั้นบริษทัไดรั้บลดหยอ่นภาษี เงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ
ท่ีได้จากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีก าหนด 5 ปี รวมทั้งสามารถน าผลขาดทุนใน
ระหว่างปีท่ีได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้มาหักออกจากก าไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 23 มกราคม 
2562) โดยบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน   
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บริษัท ยูดับบลวิซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั 

บริษทัได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน (พ.ศ. 2520) 
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2548 ส าหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงชีวมวล ภายใตก้ารส่งเสริมดงักล่าวบริษทัจะไดรั้บสิทธิและประโยชน์จากการไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น
คือเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2551 นอกจากนั้นบริษทัไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ
ท่ีได้จากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีก าหนด 5 ปี รวมทั้งสามารถน าผลขาดทุนใน
ระหว่างปีท่ีได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้มาหักออกจากก าไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 30 มกราคม 
2564) โดยบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน  

รายไดส้ าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 2562 

 
กจิการทีไ่ด้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน  

กจิการทีไ่ม่ได้รับ
การส่งเสริมการ

ลงทุน 

 
รวม 

 บาท  บาท  บาท 
 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 412,953,711  46,665,133  459,618,844 
 รายไดจ้ากการขายวตัถุดิบ -  25,696,366  25,696,366 
 รายไดอ่ื้น -  2,614,133  2,614,133 
 รวม 412,953,711  74,975,632  487,929,343 

 
 2561 

 
กจิการทีไ่ด้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน  

กจิการทีไ่ม่ได้รับ
การส่งเสริมการ

ลงทุน 

 
รวม 

 บาท  บาท  บาท 
 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 422,873,455  -  422,873,455 
 รายไดจ้ากการขายวตัถุดิบ -  8,180,268  8,180,268 
 รายไดอ่ื้น 209,050  2,416,008  2,625,058 
 รวม 423,082,505  10,596,276  433,678,781 
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34. การจัดประเภทรายการใหม่ 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

 งบการเงนิ 
รวม 

 งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

 การจัดประเภท 
รายการเดมิ 

 การจัดประเภท 
รายการใหม่ 

 บาท  บาท     
        
งบแสดงฐานะการเงนิ        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 40,330,845  -  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี 

งบก าไรขาดทุน        
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม 
 

15,652,550 
  

15,652,550 
  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 49,356,093  -  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

35. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษทัให้ออกงบการเงิน  เมื่อวนัท่ี      
2 มีนาคม 2563 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และเฉพาะกิจการรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
จากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขวรรคแรก และยกเวน้ผลกระทบซ่ึง
อาจจะเกิดข้ึนต่อตวัเลขเปรียบเทียบในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธันวาคม 2562 จากเร่ืองท่ีกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขวรรคท่ีสอง   
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย และของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
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เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 
 

1) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14.2 บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมในประเทศ (ซ่ึงมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมวนัท่ี  1 กรกฎาคม ถึงว ันท่ี  
30 มิถุนายน) โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย ยอดคงเหลือของบญัชีเงินลงทุนดงักล่าวซ่ึงแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 19 ลา้นบาท (สุทธิค่าเผื่อการดอ้ยค่า) และรับรู้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดังกล่าวจ านวน 29 ล้านบาทในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั บริษทัไดบ้นัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม
ดงักล่าวโดยใชง้บแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงจดัท าโดยผูบ้ริหารของบริษทัร่วมท่ียงั
ไม่ไดผ้่านการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้่ามีรายการปรับปรุงใดท่ีจ าเป็นในจ านวน
เงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการดงักล่าวหรือไม่เพียงใด 

2) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัพบว่า
งานระหว่างท าซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินคา้คงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มียอดสูงไป 174 ลา้นบาท บริษทัไดป้รับปรุงงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยอ้นหลงัแลว้ ทั้งน้ีขอ้มูลรายการปรับปรุงท่ีขา้พเจา้ไดรั้บจากฝ่าย
บริหารของบริษทัไม่สามารถให้ข้อสรุปว่ารายการปรับปรุงดงักล่าวควรปรับปรุงรายการในงบก าไร
ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
หรือปีก่อนหน้านั้น  งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีผลกระทบจากเหตุการณ์
ดงักล่าวขา้งตน้ อย่างไรก็ตามขา้พเจา้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากอาจมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบตวัเลขงวดปัจจุบนักบัตวัเลขเปรียบเทียบ 

 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงาน
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด
เหล่าน้ี ข้าพเจา้เช่ือว่าหลักฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ ์
ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็น
แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี นอกจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข 
ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเร่ืองท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบเพื่อส่ือสารในรายงานของขา้พเจา้ 
 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพ่ือตอบสนอง 

การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยในงบเฉพาะ
กจิการและการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มตีวัตนในบริษัท
ย่อยดงักล่าวในงบการเงนิรวม 
เน่ืองจากบริษทัยอ่ยบางแห่งมีผลขาดทุนสุทธิต่อเน่ืองและมี
ขาดทุนสะสมเป็นจ านวนมาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึง
ผูบ้ริหารของบริษทัไดพิ้จารณาวา่เป็นขอ้บ่งช้ีถึงการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการและ
การดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ในงบการเงินรวม จึงไดป้ระมาณมูลค่าท่ีจะได้รับคืนของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ของบริษทัยอ่ย เพ่ือพิจารณาผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซ่ึง
มูลค่าท่ีจะได้รับคืนประมาณข้ึนจากมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการจ าหน่ายของสินทรัพย ์
 

ขา้พเจา้พิจารณาว่า การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารเก่ียวกับ
ขอ้สมมติท่ีส าคญัเพ่ือประมาณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการและ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัย่อยดงักล่าวในงบการเงิน
รวม เป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ เน่ืองจากความมี
สาระส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนของบริษทัยอ่ยนั้น 
  

 

 
 
 
วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 
 ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังานและการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้การด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 ประเมินการออกแบบและการน าไปปฏิบติัของการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ท าความเขา้ใจและประเมินวธีิการท่ีผูบ้ริหารของบริษทั
ใช้ในการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมถึง
ตรวจสอบขอ้มูลท่ีใช้ในการพิจารณาการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใน
บริษทัยอ่ยดงักล่าว  

- ตรวจสอบหลกัฐานการพิจารณาของผูบ้ริหารเก่ียวกบั
ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

- ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและ 
ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารของบริษทัน ามาใชใ้น
ประมาณค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

- สอบทานการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพ่ือตอบสนอง 
ทั้งน้ี นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลในงบ
การเงินส าหรับเงินลงทุนและการดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 3.6 และขอ้ 14 และส าหรับสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนและการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของ
บริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 3.9 ขอ้ 3.10 และขอ้ 17 
 

 

การรับรู้รายได้จากงานโครงการ  
บริษัทมีรายได้จากงานโครงการ ซ่ึงมีความส าคัญเชิง
ปริมาณต่องบการเงิน ทั้งน้ีเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ 
บริษัทรับรู้รายได้จากงานโครงการอย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ 
 

ทั้งน้ี นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายไดจ้ากงาน
โครงการแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
3.14 

 
วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญั รวมถึง 
 ท าความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้

 ประเมินการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในของการรับรู้รายได ้

 ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบั ติตามการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้

 ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
- ตรวจสอบเง่ือนไขและขอ้ตกลงของสัญญางานโครงการ

และทดสอบการค านวณรายไดว้า่มีการรับรู้ในรอบบญัชี
ท่ีถูกต้องและครบถ้วนและตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการบนัทึกบญัชีส าหรับรายไดด้งักล่าว 

- ตรวจสอบรายการรายไดจ้ากงานโครงการท่ีเกิดข้ึนใน
ระหว่างปีและช่วงใกลว้นัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีกบั
เอกสารประกอบรายการ 

  
ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่า
จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม ่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ที่ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตาม
ความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ 
ท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย 
ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผล 
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด
เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ 
ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับ
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ 
ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม ่ 
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 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบ 
ต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ที่ส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่อง
ท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกบัผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแลเกี่ยวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ
เป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูมี้หน้าที่ในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อ
สาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
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