
บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เอ้ือวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และขอ้มูลทางการเงิน 
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง 
การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ 
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่  
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้าก
การตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 

พสิิฐ  ทางธนกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 
กรุงเทพมหานคร 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 



บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 222,761,823 454,718,117 158,499,994 392,453,714

เงินลงทนุระยะสั้น 7 860,331 860,331 860,331 860,331

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 574,933,922 477,682,164 569,855,721 390,316,949

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19 12,500,000 12,500,000 1,161,369,878 1,145,577,878

สินคา้คงเหลือ 465,474,684 419,393,528 402,161,837 367,205,518

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 30,093,881 17,825,321 9,215,183 331,473

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,306,624,641 1,382,979,461 2,301,962,944 2,296,745,863

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

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

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 9 - - 599,266,251 599,266,251

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 237,231,516 227,212,163 239,010,983 228,360,983

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 1,446,485,757 1,407,812,640 287,170,299 288,733,337

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 411,990,994 424,004,557 2,348,289 2,477,673

ค่าความนิยม 98,604,170 98,604,170 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13,998,872 13,756,949 - -

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 32,236,211 44,067,915 32,236,211 44,067,915

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,283,272,520 2,218,583,394 1,201,157,033 1,164,431,159

รวมสินทรัพย์ 3,589,897,161 3,601,562,855 3,503,119,977 3,461,177,022

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 125,085,954 243,306,453 125,085,954 243,306,453

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 380,981,260 266,092,575 307,373,934 169,101,084

เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 810,273,184 9,364,602 801,207,030 1,188,927

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 29,506,196 18,602,025 21,461,396 9,286,696

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,345,846,594 537,365,655 1,255,128,314 422,883,160

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หุ้นกู้ 11 - 800,000,000 - 800,000,000

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  11 12,126,357 13,531,810 2,953,129 3,261,764

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 13 34,542,933 34,760,142 32,788,406 33,175,267

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 67,648,947 68,259,557 35,517,180 34,912,343

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 114,318,237 916,551,509 71,258,715 871,349,374

รวมหนีสิ้น 1,460,164,831 1,453,917,164 1,326,387,029 1,294,232,534

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั จ  านวน 19,071,197,130 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 14 1,907,119,713 1,907,119,713 1,907,119,713 1,907,119,713

ทนุท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้

หุ้นสามญั จ  านวน 13,162,475,256 หุ้น 

ช าระเตม็มูลค่าแลว้หุ้นละ 0.10 บาท 14 1,316,247,526 1,316,247,526 1,316,247,526 1,316,247,526

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 14 264,331,893 264,331,893 264,331,893 264,331,893

ส่วนเกินจดัสรร - ใบส าคญัแสดงสิทธิ 14 309,998,676 309,998,676 309,998,676 309,998,676

หุ้นสามญัท่ีจะออกจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 16 4,261 - 4,261 -

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 16,744,188 16,170,354 16,744,188 16,170,354

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม (27,258,870) (13,468,930) 88,783,848 79,573,483

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ

ตีมูลค่าท่ีดิน 180,622,556 180,622,556 180,622,556 180,622,556

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 2,060,690,230 2,073,902,075 2,176,732,948 2,166,944,488

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 69,042,100 73,743,616 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 2,129,732,330 2,147,645,691 2,176,732,948 2,166,944,488

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 3,589,897,161 3,601,562,855 3,503,119,977 3,461,177,022

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

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

ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากงานโครงการ 249,734,794 275,809,702 249,734,794 275,809,702
รายไดจ้ากการขายสินคา้อุตสาหกรรม 3,246,507 4,795,826 3,246,507 4,795,826
รายไดจ้ากการขายสินคา้เกษตรกรรม 10,437,152 14,064,799 - -
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 72,048,492 52,669,075 - -
รายไดอ่ื้น 18 11,720,947 6,029,010 26,671,080 18,685,604

รวมรายได้ 347,187,892 353,368,412 279,652,381 299,291,132

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนงานโครงการ 231,568,893 256,060,955 231,568,893 256,060,955
ตน้ทุนขายสินคา้อุตสาหกรรม 2,178,660 3,545,787 2,178,660 3,545,787
ตน้ทุนขายสินคา้เกษตรกรรม 17,211,253 19,630,179 - -
ตน้ทุนขายไฟฟ้า 52,290,938 56,772,629 - -
ค่าใช้จ่ายในการขาย 2,645,448 3,316,723 1,212,024 1,029,393
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 43,789,412 26,314,537 16,733,864 18,250,337
ตน้ทุนทางการเงิน 12,862,693 10,359,370 14,789,801 12,508,784

รวมค่าใช้จ่าย 362,547,297 376,000,180 266,483,242 291,395,256

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9 (630,647) (1,202,398) - -

(ขาดทุน)ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ (15,990,052) (23,834,166) 13,169,139 7,895,876
ภาษีเงินได้ 15 (1,927,570) (965,155) (3,384,940) (1,805,582)

(ขาดทุน)ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (17,917,622) (24,799,321) 9,784,199 6,090,294
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 5 - (764,340) - -

(ขาดทุน)ก าไรส าหรับงวด (17,917,622) - (25,563,661) - 9,784,199 - 6,090,294
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - -

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (17,917,622) (25,563,661) 9,784,199 6,090,294

การปันส่วนของ(ขาดทุน)ก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (13,216,106) (21,117,319) 9,784,199 6,090,294
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (4,701,516) (4,446,342) - -

(17,917,622) (25,563,661) 9,784,199 6,090,294

การปันส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (13,216,106) (21,117,319) 9,784,199 6,090,294
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (4,701,516) (4,446,342) - -

(17,917,622) (25,563,661) 9,784,199 6,090,294

ก าไรต่อหุ้น 17

(ขาดทุน)ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.0010) (0.0015) 0.0007 0.0005
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก - (0.0001) - -

(ขาดทุน)ก าไรต่อหุน้ปรับลด
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.0010) (0.0015) 0.0006 0.0004

   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก - (0.0001) - -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

5



บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

องค์ประกอบอ่ืนของ

ส่วนของเจ้าของ

ทุนที่ออก หุ้นสามัญที่จะออก จัดสรรแล้ว - ผลก าไรที่ยัง รวมส่วนของ

และช าระ ส่วนเกิน ส่วนเกินจัดสรร จากการใช้ ทุนส ารองตาม ไม่เกิดขึน้จริง ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวม

เตม็มูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ - ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร จากการตมูีลค่าที่ดนิ บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวดวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,316,212,957 264,331,893 309,998,676 - 15,417,135 49,740,334 180,622,556 2,136,323,551 94,375,999 2,230,699,550

การเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับงวด

หุ้นสามญัท่ีจะออกจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ - - - 34,568 - - - 34,568 - 34,568

จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย - - - - 315,832 (315,832) - - - -

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - ตามท่ีปรับใหม่ 4 - - - - - (21,117,319) - (21,117,319) (4,446,342) (25,563,661)

ยอดคงเหลือปลายงวดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 1,316,212,957 264,331,893 309,998,676 34,568 15,732,967 28,307,183 180,622,556 2,115,240,800 89,929,657 2,205,170,457

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

การเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับงวด

หุ้นสามญัท่ีจะออกจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 16 - - - 4,261 - - - 4,261 - 4,261

จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย - - - - 573,834 (573,834) - - - -

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - - - (13,216,106) - (13,216,106) (4,701,516) (17,917,622)

ยอดคงเหลือปลายงวดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 1,316,247,526 264,331,893 309,998,676 4,261 16,744,188 (27,258,870) 180,622,556 2,060,690,230 69,042,100 2,129,732,330

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ก าไรสะสม
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บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

องค์ประกอบอ่ืนของ

ส่วนของเจ้าของ

ทุนที่ออก หุ้นสามัญที่จะออก ผลก าไรที่ยงัไม่

และช าระ ส่วนเกนิ ส่วนเกนิจัดสรร จากการใช้ จัดสรรแล้ว - ทุนส ารอง เกดิขึน้จริงจากการ รวม

เต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ - ใบส าคัญแสดงสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ตีมูลค่าที่ดิน ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับงวด

หุ้นสามญัท่ีจะออกจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ - - - 34,568 - - - 34,568

จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย - - - - 315,832 (315,832) - -

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - - - 6,090,294 - 6,090,294

ยอดคงเหลือปลายงวดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 1,316,212,957 264,331,893 309,998,676 34,568 15,732,967 100,388,241 180,622,556 2,187,321,858

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับงวด

หุ้นสามญัท่ีจะออกจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 16 - - - 4,261 - - - 4,261

จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย - - - - 573,834 (573,834) - -

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - - - 9,784,199 - 9,784,199

ยอดคงเหลือปลายงวดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 1,316,247,526 264,331,893 309,998,676 4,261 16,744,188 88,783,848 180,622,556 2,176,732,948

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม
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บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560

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

ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

(ขาดทุน)ก าไรก่อนภาษีเงินได้ (15,990,052) (24,598,506) 13,169,139 7,895,876

รายการปรับปรุง : 

ดอกเบ้ียรับ 18 (803,949) (1,313,040) (17,242,716) (14,010,150)

ดอกเบ้ียจ่าย 13,799,106 10,311,572 13,593,458 12,460,987

หน้ีสงสยัจะสูญ - 1,094,380 - 1,094,380

กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญรับคืน - (1,401,331) - (1,401,331)

(กลบัรายการ)ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (661,861) 24,990 1,653,820 24,990

ค่าเส่ือมราคา 10 21,719,585 21,679,239 2,181,037 2,030,065

ค่าตดัจ าหน่าย 10 12,013,563 146,895 129,384 142,810

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 13 925,569 634,826 755,917 634,826

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (11,377) - (11,377) -

ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,600) - (1,600) -

ส่วนแบ่งขาดทุนในกิจการร่วมคา้ - 1,315,943 - -

ส่วนแบ่งก าไรในบริษทัร่วม 9 630,647 (113,545) - -

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (97,229,182) (73,936,604) (163,077,431) (42,393,101)

สินคา้คงเหลือ (45,419,295) 56,566,960 (36,610,139) 61,423,878

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา - (2,966,600) - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (11,850,224) 5,878,464 (8,468,736) 2,596,066

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน - 23,470,596 - 23,470,596

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 114,602,663 30,323,010 138,010,973 25,451,154

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย 13 (1,142,778) (1,522,482) (1,142,778) (1,522,482)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,904,174 (1,302,965) 12,174,700 (2,521,340)

กระแสเงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 1,484,989 44,291,802 (44,886,349) 75,377,224

เงินสดรับดอกเบ้ีย 781,375 4,617,776 781,375 430,162

เงินสดรับจากภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายขอคืน 11,831,704 - 11,831,704 -

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (12,005,006) (3,423,283) (11,823,503) (1,845,749)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (3,198,444) (8,942,505) (3,195,077) (6,617,892)

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน (1,105,382) 36,543,790 (47,291,850) 67,343,745

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (39,600,000) - (39,600,000) -

เงินสดจ่ายเพ่ือเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19 - (119,775,988) (75,792,000) (610,326,715)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (58,963,784) (7,928,432) (625,731) (1,159,652)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (98,900) - (98,900)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิจากเงินสดท่ีไดรั้บ - (549,758,183) - (90,435,999)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 (10,650,000) (228,860,983) (10,650,000) (228,860,983)

เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19 - 126,815,988 60,000,000 126,815,988

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,600 - 1,600 -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (109,212,184) (779,606,498) (66,666,131) (804,066,261)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ - 800,000,000 - 800,000,000

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 16 4,261 34,568 4,261 34,568

เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (1,642,989) - - -

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (120,000,000) (100,000,000) (120,000,000) (100,000,000)

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน (121,638,728) 700,034,568 (119,995,739) 700,034,568

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ (231,956,294) (43,028,140) (233,953,720) (36,687,948)

ยอดคงเหลือตน้งวดของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 454,718,117 553,103,016 392,453,714 504,299,342

ยอดคงเหลือปลายงวดของเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 222,761,823 510,074,876 158,499,994 467,611,394

ส าหรับขอ้มูลในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการดงัน้ี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 222,761,823 523,056,891 158,499,994 475,846,105

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - (12,982,015) - (8,234,711)

222,761,823 510,074,876 158,499,994 467,611,394

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

การซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ช าระเป็นเงินสด 433,900 - 433,900 -

เจา้หน้ีเงินลงทุนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 70,416,555 - 70,416,555 -

ลูกหน้ีคา้งรับในการขายเงินลงทุน 170,085,671 - 170,085,671 -

การซ้ืออุปกรณ์โดยสญัญาเช่าการเงิน 1,146,118 - 290,532 -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

10 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษทั เอ้ือวิทยา จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็เอไอ (Market for Alternative Investment: MAI) แห่งประเทศไทย และมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
247 ถนนร่มเกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง สถานีไฟฟ้ายอ่ย เสาโทรคมนาคม ให้บริการชุบสังกะสี รวมถึงสินคา้อุตสาหกรรม
และจ าหน่ายอุปกรณ์ส่งก๊าซ 
 
การประกอบการธุรกิจบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในกลุ่มบริษทั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ 
  

1. บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ  ากดั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากพืชพลงังาน 
2. บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั  ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล 
3. บริษทั ยดูบับลิวซี โซล่าร์ จ  ากดั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
4. บริษทั สตึกไบโอแมส จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล 
5. บริษทั ยดูบับลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล 
6. บริษทั ไดเมท สยาม จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสีป้องกนัสนิม และสีอุตสาหกรรม 
7. บริษทั อยธุยา เพาเวอร์ ซิสเตม็ส์ จ  ากดั  ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 
8. บริษทั สระบุรี เอนเนอยี ่ซิสเตม็ส์ 2 จ  ากดั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัท่ีมีอ านาจ เม่ือวนัท่ี  
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีน าเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 
 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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2 นโยบายการบญัชี 

 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงนิ 

 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสด)ไดน้ าเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจ าปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน  ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัท าเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผย
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออก
ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลภาษาไทยท่ีจดัท าตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจดัท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจดัท า 
งบการเงินส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหวา่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดง
รายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลก าไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
 
 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง  

 
มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พือ่ขาย และการด าเนินงาน 
   (ปรับปรุง 2559)    ท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  เร่ือง งบการเงินรวม 
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  เร่ือง การร่วมการงาน 
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สีย ในกิจการอ่ืน 
   (ปรับปรุง 2559)  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเดน็ ท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี  
 

- ความมีสาระส าคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจรายการไดล้ดลง หากเป็น
รายการท่ีมีสาระส าคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใหเ้พียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบท่ีมีต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทดัท่ีระบุใน TAS 1 อาจจ าเป็นตอ้งแสดงแยกจากกนัหากเก่ียวขอ้งต่อความ
เขา้ใจฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของการใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จ าเป็นตอ้งเรียงล าดบัตามล าดบัการแสดงรายการ 
ในงบการเงิน  

- รายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาวา่เป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ 
โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การแกไ้ขโดยใหท้างเลือกเพิ่มในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือ
บริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมท่ีใหใ้ช้
วิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายติุธรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้ ทั้งน้ีการเลือกใชน้โยบายบญัชีส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัยอ่ย 
การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั โดยหากกิจการเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใชว้ิธีส่วนไดเ้สียจะตอ้งท าโดยปรับปรุงงบการเงิน
ยอ้นหลงั 

 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)  
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2 นโยบายการบญัชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรับปรุง (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการมีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ 1) ใหท้างเลือกเพิ่มส าหรับกิจการท่ีไม่ใช่กิจการท่ีด าเนิน
ธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน โดยในการ
บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนนั้น จะมี
ทางเลือกในการท่ีจะยงัคงการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆ ดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมตามท่ีบริษทัร่วม
หรือการร่วมคา้นั้นๆ ใชอ้ยู ่หรือจะถอดการวดัมูลค่ายติุธรรมออกและแทนดว้ยการจดัท างบการเงินรวมของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ 
ท่ีเป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน และ 2) เพิ่มทางเลือกในการใชว้ิธีส่วนไดเ้สียส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการ
ร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือไดก้ าหนดให้มีความชดัเจนถึงความหมายของการอา้งอิง 
ในมาตรฐาน ไปยงั “ขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรือท่ีอ่ืนในรายงานทางการเงินระหว่างกาล”  
ว่ากิจการท่ีใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนน้ีจะต้องอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยงัรายงานอ่ืนท่ีมีข้อมูลดังกล่าวอย่าง
เฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถเขา้ถึงรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลนั้นในลกัษณะและเวลาเดียวกนักบังบการเงินระหวา่งกาล 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงเพื่อให้ความชดัเจนเพิ่มเติมในกรณีท่ีสินทรัพย ์ 
(หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย) ถูกจดัประเภทใหม่จาก “ท่ีถือไวเ้พื่อขาย” เป็น “ท่ีมีไวเ้พื่อจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ” หรือถูกจดัประเภทใหม่
ในทางตรงกนัขา้มนั้น ไม่ถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงแผนการขายหรือแผนการจ่ายและไม่ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางการบนัทึกบญัชี
ส าหรับการเปล่ียนแปลง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การปรับปรุงให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบั 1) ขอ้ยกเวน้ในการจดัท างบ
การเงินรวมวา่ใหใ้ชก้บักิจการท่ีเป็นบริษทัใหญ่ขั้นกลางท่ีเป็นบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนดว้ยเหมือนกนั และ 
2) กิจการท่ีด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนจะต้องน าบริษทัย่อยท่ีไม่ใช่กิจการท่ีด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนและบริษทัย่อยดังกล่าว
ใหบ้ริการหรือมีกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุน มารวมในการจดัท างบการเงินรวมดว้ย 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้ าหนดใหมี้ความชดัเจนมากข้ึนส าหรับ 1) การซ้ือส่วนไดเ้สียในการ
ด าเนินงานร่วมกนัท่ีกิจกรรมของการด าเนินงานร่วมกนันั้นประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ ใหผู้ซ้ื้อน าหลกัการบญัชีของการรวมธุรกิจมาถือ
ปฏิบัติ และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมด าเนินงานมีการซ้ือส่วนได้เสียในการด าเนินงานร่วมกันเพิ่มข้ึนนั้น ส่วนได้เสียเดิมท่ีมีอยู่ในการ
ด าเนินงานร่วมกนัจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่ หากร่วมด าเนินงานยงัคงมีการควบคุมร่วมอยู ่ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การก าหนดให้ชดัเจนยิ่งข้ึนให้กิจการท่ีเป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจ
ดา้นการลงทุน ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัย่อยท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามท่ีก าหนดใน TFRS 12 แมไ้ม่ได้มีการจดัท างบ
การเงินรวม 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 
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ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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3 การประมาณการ 

 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีมีผลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชีมาใช ้และจ านวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยส าคญัในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและแหล่งท่ีมา 
ของขอ้มูลท่ีส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 

4 การปรับปรุงงบการเงนิใหม่ 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมในส่วนของงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ไดมี้การปรับปรุงใหม่
เน่ืองจากกลุ่มกิจการไดป้รับปรุงค่าเส่ือมราคา และภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง จากการปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดท้  าการซ้ือธุรกิจ 
มีรายละเอียดดงัน้ี :  
 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2558 กลุ่มกิจการได้ซ้ือหุ้นจ านวนร้อยละ 99.99 ของบริษทั ยูดบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั (“UKB”) รายงาน 
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บจากการลงทุนเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 บริษทัไดป้รับปรุงยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 
ซ้ือกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ  
 

เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการได้ซ้ือหุ้นจ านวนร้อยละ 99.99 ของบริษทั สตึกไบโอแมส จ ากดั (“SBP”) รายงานการประเมิน 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บจากการลงทุนเสร็จสมบูรณ์ในระหวา่งไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2559 บริษทัไดป้รับปรุงยอ้นหลงั ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ  
 

เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไดซ้ื้อหุ้นจ านวนร้อยละ 99.99 ของบริษทั ยูดบับลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากดั (“ABP”) รายงาน 
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บจากการลงทุนเสร็จสมบูรณ์ในระหว่างไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2559 บริษทัไดป้รับปรุงยอ้นหลงั  
ณ วนัท่ีซ้ือกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มกิจการไดข้ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์(ดูหมายเหตุ 5) กลุ่มกิจการแสดงรายการท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
การด าเนินงานท่ียกเลิก ซ่ึงไดร้วมในตารางขา้งล่างน้ี  
 

ผลของรายการปรับปรุงท่ีมีต่องบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ตามทีร่ายงานไว้เดมิ การด าเนินงานยกเลกิ รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 

 บาท บาท บาท บาท 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด     
   วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559     
ตน้ทุนขายกระแสไฟฟ้า 52,570,493 - 4,202,136 56,772,629 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 28,480,208 (764,340) - 27,715,868 
ภาษีเงินได ้ 1,805,582 - (840,427) 965,155 
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - 764,340 - 764,340 
     

(ขาดทุน)ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท)     
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.0013) - (0.0002) (0.0015) 
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก - (0.0001) - (0.0001) 
(ขาดทุน)ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท)     
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.0013) - (0.0002) (0.0015) 
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก - (0.0001) - (0.0001) 
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5 การด าเนินงานทีย่กเลกิ 

 
เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 ไดมี้มติอนุมติัใหข้ายเงินลงทุนในบริษทั อิมพีเรียล แลนด ์จ  ากดั 
(“บริษทัยอ่ย”) ใหแ้ก่บริษทั อีเอม็ซี จ  ากดั (มหาชน) (บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั) ซ่ึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยเป็นการขายในสัดส่วนร้อยละ 100.00 
ของทุนช าระแลว้ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงส่วนงานน้ีไดถู้กจ าหน่ายไปในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 และไดร้ายงานไวใ้นขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
เป็นการด าเนินงานท่ียกเลิก 
 
รายไดอ่ื้น ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดสุทธิของส่วนงานท่ียกเลิก มีดงัน้ี 
 ส าหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 
 พ.ศ. 2559 

 บาท 
  

รายได ้ - 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (764,340) 

ขาดทุนจากการด าเนินงาน (764,340) 

ตน้ทุนทางการเงิน - 

ขาดทุนก่อนหกัภาษีเงินได ้ (764,340) 

ภาษีเงินได ้ - 

ขาดทุนสุทธิ (764,340) 
  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการด าเนินงาน (1,673,201) 
  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน (350,671) 
  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจดัหาเงิน - 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ลูกหน้ีจากขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จ  านวน 170.09 ลา้นบาท ไดถู้กแสดงไวใ้น “ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน” 
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6 ข้อมูลการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดพ้ิจารณาการน าเสนอขอ้มูลการเงินจ าแนกตามส่วนงานทั้งในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกิจ และส่วนงาน
ภูมิศาสตร์ในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน  ผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุด 
ด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือ
คณะกรรมการบริษทั ท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ โดยพิจารณาจากก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดเป็นหลกั 
 
ส่วนงานตามภูมศิาสตร์ 
 
กลุ่มกิจการด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่กลุ่มกิจการมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 
 
ส่วนงานตามธุรกจิ 
 
กลุ่มกิจการเสนอขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจท่ีมีลกัษณะธุรกิจคลา้ยคลึงกนัท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
ส่วนงานท่ี 1 คือ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง สถานีไฟฟ้ายอ่ย เสาโทรคมนาคม ใหบ้ริการชุบสังกะสี รวมถึงสินคา้อุตสาหกรรม

และจ าหน่ายอุปกรณ์ส่งก๊าซ 
ส่วนงานท่ี 2 คือ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งส่วนงานน้ีไดถู้กจ าหน่ายไปในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ส่วนงานท่ี 3  คือ ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อ่ืน 
ส่วนงานท่ี 4 คือ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและอ่ืนๆ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนงานที ่1 ส่วนงานที ่2 ส่วนงานที ่3 ส่วนงานที ่4 รวม 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด      
   วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560      
รายไดร้วม 279.65 - 10.55 73.44 363.64 
หกั  รายการระหวา่งกนั (16.45) - - - (16.45) 
รายไดสุ้ทธิ 263.20 - 10.55 73.44 347.19 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 9.16 - (11.88) (15.20) (17.92) 
      
 ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส่วนงานที ่1 ส่วนงานที ่2 ส่วนงานที ่3 ส่วนงานที ่4 รวม 
    ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด      
   วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559      
รายไดร้วม 299.29 - 14.10 52.69 366.08 
หกั  รายการระหวา่งกนั (12.71) - - - (12.71) 
รายไดสุ้ทธิ 286.58 - 14.10 52.69 353.37 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 6.03 - (11.12) (19.71) (24.80) 
      
การด าเนินงานท่ียกเลิก - (0.76) - - (0.76) 
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7 เงนิลงทุนระยะส้ัน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนด   
   - เงินฝากประจ า 860,331 860,331 
 
เงินฝากประจ ากบัธนาคารมีก าหนดระยะไถ่ถอนภายใน 5 เดือน มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 1.38 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 1.38 
ต่อปี) 
 

8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 361,981,767 235,593,791 302,251,085 124,083,768 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (16,840,244) (16,840,244) (13,747,275) (13,747,275) 

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก - สุทธิ 345,141,523 218,753,547 288,503,810 110,336,493 
     

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,490,462 16,620,653 14,490,462 15,855,269 

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

 
    

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ  
 

 
    (หมายเหตุ 19) 370,199 2,500,390 370,199 1,735,006 

     

ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลภายนอก 23,128,452 25,631,961 12,744,619 11,333,817 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 172,731,772 172,504,984 172,731,772 172,504,984 

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

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ   
 

 
    (หมายเหตุ 19) 172,459,596 172,232,808 172,459,596 172,232,808 

 
 

 
 

 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 21,037,393 25,462,122 10,880,530 7,060,797 
รายไดค้า้งรับ - บุคคลภายนอก 4,527,950 23,933,300 4,112,385 23,930,574 
รายไดค้า้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 19) 1,571,794 929,794 80,784,582 63,687,454 

เงินมดัจ าซ้ือวตัถุดิบเช้ือเพลิง 6,697,017 8,238,242 - - 

 

574,933,922 477,682,164 569,855,721 390,316,949 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (ต่อ) 

 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 

บุคคลภายนอก     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 293,991,619 142,304,881 234,260,937 30,900,925 
เกินก าหนดช าระ     
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 36,360,382 62,836,139 36,360,382 62,730,072 
3 - 6 เดือน 17,677,855 13,860,291 17,677,855 13,860,291 
6 - 12 เดือน 204,637 1,087,733 204,637 1,087,733 

เกินกวา่ 12 เดือน 13,747,274 15,504,747 13,747,274 15,504,747 

 361,981,767 235,593,791 302,251,085 124,083,768 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (16,840,244) (16,840,244) (13,747,275) (13,747,275) 

 345,141,523 218,753,547 288,503,810 110,336,493 

     
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 19)     
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ - 897,764 - 132,380 
เกินก าหนดช าระ     
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 370,198 447,592 370,198 447,592 
3 - 6 เดือน - 1,155,033 - 1,155,033 
6 - 12 เดือน 874,728 - 874,728 - 

เกินกวา่ 12 เดือน 13,245,536 14,120,264 13,245,536 14,120,264 

 14,490,462 16,620,653 14,490,462 15,855,269 

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

 370,199 2,500,390 370,199 1,735,006 

 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

 
9.1 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 
รายละเอียดเก่ียวกบับริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 
 

   ทุนที่ออกและช าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน 

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

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ที่จดทะเบียน ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ 
       

1. บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่
จ  ากดั ธุรกิจการเกษตร ไทย 250.00 250.00 60.00 60.00 

2.  บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน  
ไบโอแมส จ ากดั 

โครงการโรงไฟฟ้า 
   ชีวมวล ไทย 240.00 240.00 99.99 99.99 

3. บริษทั ยดูบับลิวซี โซล่าร์ จ  ากดั 
 

โครงการโรงไฟฟ้า 
   พลงังานแสงอาทิตย ์ ไทย 18.25 18.25 99.99 99.99 

4. บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั โครงการโรงไฟฟ้า 
   ชีวมวล ไทย 260.00 260.00 99.99 99.99 

5. บริษทั ยดูบับลิวซี อ าพนั  
ไบโอแมส จ ากดั 

โครงการโรงไฟฟ้า 
   ชีวมวล ไทย 150.00 150.00 99.99 99.99 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสามารถวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

  ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

  บาท 
   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้)  599,266,251 
   

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)  599,266,251 

 
ในระหวา่งงวดไม่มีการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
9.2 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 
รายละเอียดเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี 
 

   ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน 

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

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ทีจ่ดทะเบยีน ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ 
       

บริษทั ไดเมท สยาม 
   จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 
   สีทาภายนอก 

ไทย 
 

128.32 
 

128.32 
 

24.50 
 

24.50 
 

บริษทั อยธุยา พาวเวอร์ 
   ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 

ธุรกิจโรงฟ้าพลงังานขยะ 
 

ไทย 
 

13.75 
 - 

30.00 
 

- 
 

บริษทั สระบุรี  
   เอนเนอยี ่ซิสเตม็ส์ 2 จ ากดั 

ธุรกิจโรงฟ้าพลงังานขยะ 
 

ไทย 
 

21.75 
 

- 
 

30.00 
 

- 
 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้) 227,212,163 228,360,983 
ซ้ือเงินลงทุน 10,650,000 10,650,000 

ส่วนแบ่งขาดทุนส าหรับงวด (630,647) - 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 237,231,516 239,010,983 

 
บริษทั อยุธยา พาวเวอร์ซิสเต็มส์ จ ากดั (“APS”) 
 
เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2559 ได้มีมติอนุมติัให้บริษทัลงทุนในหุ้นสามญัของ 
APS จ านวน 165,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาท มูลค่าทั้งส้ิน 4.13 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 30.00 บริษทั 
ไดซ้ื้อเงินลงทุนดงักล่าวเสร็จส้ินในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 
บริษทั สระบุรี เอนเนอยี ่ซิสเต็มส์ 2 จ ากดั (“SES2”) 
 
เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2559 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัลงทุนในหุน้สามญัของ SES2 
จ านวน 261,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาท มูลค่าทั้ งส้ิน 6.53 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 30.00 บริษทั 
ไดซ้ื้อเงินลงทุนดงักล่าวเสร็จส้ินในเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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10 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ทีด่นิ อาคาร สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์ ไม่มตีัวตน 

 บาท บาท 
   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้) 1,407,812,640 424,004,557 
ซ้ือสินทรัพย ์ 60,392,702 - 
จ าหน่าย - สุทธิ - - 

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย (21,719,585) (12,013,563) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 1,446,485,757 411,990,994 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ทีด่นิ อาคาร สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์ ไม่มตีัวตน 

 บาท บาท 
   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้) 288,733,337 2,477,673 
ซ้ือสินทรัพย ์ 617,999 - 

ค่าเส่ือมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย (2,181,037) (129,384) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 287,170,299 2,348,289 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ท่ีดิน และอาคาร ซ่ึงมีราคาตามบัญชีจ านวน  253.48 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 253.96 ลา้นบาท) 
ตลอดจนสิทธิตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ไดถู้กจดทะเบียนจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง 
(หมายเหตุ 11) 
 
 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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10 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน (ต่อ) 

 
ขอ้มูลการวดัมูลค่ายติุธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม แสดงไดด้งัน้ี 
 
การจัดล าดบัช้ันการวดัมูลค่ายุติธรรม 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 การวดัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

ราคาเสนอซ้ือในตลาดทีม่ ี
สภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์

อย่างเดยีวกนั 
(ข้อมูลระดบั 1) 

ข้อมูลทีส่ามารถสังเกตได้อย่าง
มสีาระส าคญั 

(ข้อมูลระดบั 2) 

ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกต
ได้อย่างมสีาระส าคญั 

(ข้อมูลระดบั 3) 

 บาท บาท บาท 
    

การวดัมูลค่าท่ีเกิดข้ึนประจ า    
ท่ีดิน - 347,004,083 - 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 การวดัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 

ราคาเสนอซ้ือในตลาดทีม่ ี
สภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์

อย่างเดยีวกนั 
(ข้อมูลระดบั 1) 

ข้อมูลทีส่ามารถสังเกตได้อย่าง
มสีาระส าคญั 

(ข้อมูลระดบั 2) 

ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกต
ได้อย่างมสีาระส าคญั 

(ข้อมูลระดบั 3) 

 บาท บาท บาท 
    

การวดัมูลค่าท่ีเกิดข้ึนประจ า    
   ท่ีดิน - 230,480,000 - 
 
เทคนิคการประเมนิมูลค่าส าหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที ่2 
 
มูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 2 ของท่ีดินค านวณจากวิธีเปรียบเทียบราคาขายโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุนท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ราคาขายของสินทรัพยท่ี์คลา้ยกนัในบริเวณใกลเ้คียงไดถู้กปรับปรุงส าหรับ
ความแตกต่างในคุณลกัษณะท่ีส าคณั เช่น ขนาดของอสงัหาริมทรัพย ์ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัส าหรับการประเมินมูลค่าคือราคาต่อตารางวา 
 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงส าหรับวธีิการประมาณมูลค่ายติุธรรมระหวา่งงวด 
 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงนิกู้ยืม 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หมุนเวยีน     
ตัว๋แลกเงินจ่าย 79,688,817 197,909,316 79,688,817 197,909,316 

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

รวมเงินกูย้มืระยะสั้น 125,085,954 243,306,453 125,085,954 243,306,453 
     

หุน้กูส่้วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในระยะเวลา 1 ปี 800,000,000 - 800,000,000 - 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนด     

   ช าระภายในระยะเวลา 1 ปี 10,273,184 9,364,602 1,207,030 1,188,927 
     

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนด     

   ช าระภายในระยะเวลา 1 ปี 810,273,184 9,364,602 801,207,030 1,188,927 
     

เงินกูย้มืหมุนเวยีนรวม 935,359,138 252,671,055 926,292,984 244,495,380 

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

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 12,126,357 13,531,810 2,953,129 3,261,764 

เงินกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 812,126,357 813,531,810 802,953,129 803,261,764 
     

เงนิกู้ยืมรวม 947,485,495 1,066,202,865 929,246,113 1,047,757,144 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมไม่หมุนเวียนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ไม่รวมหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 
มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บาท 
  

ยอดคงเหลือตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 800,000,000 

ยอดคงเหลือปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 800,000,000 

 
หุน้กูมี้ก าหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2561 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.40 ต่อปี 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวนทั้งส้ิน  45.40  ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 45.40 ลา้นบาท) 
ค ้าประกนัโดยท่ีดิน และอาคารของบริษทั (หมายเหตุ 10) 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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12 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 218,201,507 138,604,583 159,634,417 70,333,753 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 19) 4,325,860 - - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ - บุคคลภายนอก 18,768,846 4,855,089 18,732,480 4,855,089 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บุคคลภายนอก 48,817,404 39,472,019 45,887,619 18,026,607 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   (หมายเหตุ 19) 1,197,500 288,047 587,600 288,047 
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลภายนอก 13,144,983 11,004,868 6,147,358 3,729,619 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 19) 6,108,605 1,451,414 5,967,905 1,451,414 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยคา้งจ่าย 70,416,555 70,416,555 70,416,555 70,416,555 

 

380,981,260 266,092,575 307,373,934 169,101,084 

 
13 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
การเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 34,760,142 33,175,267 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 667,884 517,041 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 257,685 238,876 

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (1,142,778) (1,142,778) 

ยอดคงเหลือปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 34,542,933 32,788,406 
 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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14 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ส่วนเกนิมูลค่า ส่วนเกนิจัดสรร -  
 จ านวนหุ้น หุ้นสามญั หุ้นสามญั ใบส าคญัแสดงสิทธิ รวม 

 หุ้น บาท บาท บาท บาท 

ทุนจดทะเบยีน      

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

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

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

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

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

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 13,162,475,256 1,316,247,526 264,331,893 309,998,676 1,890,578,095 

 
15 ภาษเีงนิได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลไดต้ั้งคา้งจ่ายโดยใชว้ธีิการประมาณการจากฝ่ายบริหารโดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัก าไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน คือ อตัราร้อยละ 21.11 ต่อปี (31 มีนาคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20.43 ต่อปี) 
 

16 ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญั  
 
ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังที ่2 (UWC - W2) 
 
เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 บริษทัได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษทั  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และโอนเปล่ียนมือได ้
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 4 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก (1 เมษายน พ.ศ. 2558) 
จ านวน : 5,700,000,000 หน่วย 
สดัส่วนเสนอขาย : หุน้สามญัเดิม 2.3 หุน้ ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  (กรณีมีเศษหุน้ใหปั้ดท้ิง) 
ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ (อาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงั) 
ราคาใชสิ้ทธิ : 0.10 บาท ต่อหุน้ (อาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงั)  
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ : ทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม และ กนัยายน ของแต่ละปีปฎิทิน ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัสุดทา้ยของการใชสิ้ทธิ : วนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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16 ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญั (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 UWC-W2 

 
สิทธิ 

  

ยอดคงเหลือตน้งวด 5,539,809,313 

หกั  ใชสิ้ทธิและออกหุน้ระหวา่งงวด 42,608 

ยอดคงเหลือปลายงวด 5,539,766,705 
 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 มีผูถื้อหุน้แสดงความจ านงใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W2 จ านวน 42,608 หน่วย และไดช้ าระค่าหุน้ทั้ง
จ  านวน 4,261 บาทแลว้ บริษทัออกหุน้แลว้เสร็จตามเง่ือนไขในใบส าคญัแสดงสิทธิในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
 

17 ก าไรต่อหุ้น 
 

(ขาดทุน)ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับงวดค านวณโดยการหาร(ขาดทุน)ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัท่ีช าระแลว้ และออกจ าหน่ายอยูใ่นระหวา่งงวด 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

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

  ปรับปรุงใหม่   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม     
(ขาดทุน)ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) (13,216,106) (20,352,979) 9,784,199 6,090,294 
ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (บาท) - (764,340) - - 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 13,162,475,729 13,162,141,684 13,162,475,729 13,162,141,684 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีบริษทัตอ้งออกให ้     

   ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ - UWC-W2 (หุน้)  2,474,952,524 2,538,880,794 2,474,952,524 2,538,880,794 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัรวมหุน้สามญัเทียบเท่า     
   ปรับลด (หุน้)  15,637,428,253 15,701,022,478 15,637,428,253 15,701,022,478 
     

(ขาดทุน)ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท)     
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.0010) (0.0015) 0.0007 0.0005 
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก - (0.0001) - - 
     

ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท)     
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.0010) (0.0015) 0.0006 0.0004 
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก - (0.0001) - - 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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18 รายได้อ่ืน 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวม  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

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

 บาท บาท บาท บาท 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม     
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ 10,140,714 4,635,258 8,773,325 4,635,258 
รายไดค่้าเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 19) 600,000 - 600,000 - 
ดอกเบ้ียรับ 58,581 313,836 42,223 241,327 
ดอกเบ้ียรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 19) 745,368 999,204 17,200,493 13,768,823 

อ่ืนๆ 176,284 80,712 55,039 40,196 

 11,720,947 6,029,010 26,671,080 18,685,604 

 
19 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคลหรือ
กิจการนั้ นมีอ านาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจ 
การลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิ
ออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารส าคญัรวมทั้งกรรมการและพนกังานของบริษทัตลอดจนสมาชิก
ในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งค านึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์มากกว่า
รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 
บริษทัถูกควบคุมโดย บริษทั แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัใหญ่”) ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทยและเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัใหญ่ดงักล่าวถือหุ้นในบริษทัคิดเป็นจ านวนร้อยละ 39.23 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 39.23)  
ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ จ านวนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 60.77 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 60.77) ถือโดยบุคคลทัว่ไป 
 
 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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19 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกนัในบริษทั หรือเป็นกิจการท่ีบริษทัควบคุม  
หรือควบคุมร่วมกนั หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบับริษทัมีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศทีจ่ัดตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

1. บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิคจ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
2. บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
3. บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
4. บริษทั ยดูบับลิวซี โซล่าร์ จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
5. บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
6. บริษทั ยดูบับลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
7. บริษทั ไดเมท (สยาม) จ  ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัร่วม 
8. บริษทั อยธุยา เพาเวอร์ ซิสเตม็ส์ จ  ากดั ไทย บริษทัร่วม 
9. บริษทั สระบุรี เอนเนอยี ่ซิสเตม็ส์ 2 จ  ากดั ไทย บริษทัร่วม 
10. บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
11. บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ  ากดั (มหาชน) ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
12. บริษทั ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั  ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
13. บริษทั เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
14. บริษทั อีเอม็ซี จ  ากดั (มหาชน) ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
15. บริษทั ดบัเบิลยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
16. ผูบ้ริหาร ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและมีความรับผดิชอบในการวางแผน  

   สัง่การและควบคุมกิจการต่าง ๆ ของกิจการ 
   ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึงกรรมการของ 
   บริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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19 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 
19.1 รายได้  

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม   
รายไดจ้ากงานโครงการ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 21,340 
รายไดจ้ากการขาย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 222,260 1,082,400 
รายไดค่้าเช่า - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 600,000 - 

ดอกเบ้ียรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 745,368 999,204 

 1,567,628 2,102,944 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม   
รายไดจ้ากงานโครงการ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 21,340 
รายไดจ้ากการขาย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 222,260 1,082,400 
รายไดค่้าเช่า - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 600,000 - 
ดอกเบ้ียรับ - บริษทัยอ่ย 16,455,125 12,769,619 

ดอกเบ้ียรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 745,368 999,204 

 18,022,753 14,872,563 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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19 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)  
 
19.2 ค่าใช้จ่าย 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม   
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั   
(รวมอยูใ่น “ค่าใชจ่้ายในการขาย” และ “ค่าใชจ่้ายในการบริหาร”)   
ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,352,968 3,240,465 

ประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 168,896 10,858 

 3,521,864 3,251,323 
   

ค่าธรรมเนียมอ่ืน   
บริษทัใหญ่ 330,000 100,000 
   

ค่าจ้างเหมา   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,222,890 7,200,254 
   

ซ้ือสินค้า   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,352,638 - 
   

 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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19 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)  
 
19.2 ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม   
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั   
(รวมอยูใ่น “ค่าใชจ่้ายในการขาย” และ “ค่าใชจ่้ายในการบริหาร”)   
ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,352,968 3,240,465 

ประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 168,896 10,858 

 3,521,864 3,251,323 
   

ค่าธรรมเนียมอ่ืน   
บริษทัใหญ่ 180,000 100,000 
   

ค่าจ้างเหมา   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,222,890 7,200,254 
   

ซ้ือวตัถุดบิ   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,400 - 
   

 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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19 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
19.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 8) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีก้ารค้า     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 370,199 2,500,390 370,199 1,735,006 
     
ลูกหนีอ่ื้น     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   - ลูกหน้ีคา้งรับในการขายเงินลงทุน 170,085,671 170,085,671 170,085,671 170,085,671 

   - อ่ืนๆ 2,373,925 2,147,137 2,373,925 2,147,137 

 172,459,596 172,232,808 172,459,596 172,232,808 
     

รายได้ค้างรับ     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,571,794 929,794 80,784,582 63,687,454 

 
19.4 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัยอ่ย - - 1,148,869,878 1,133,077,878 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 

 12,500,000 12,500,000 1,161,369,878 1,145,577,878 

 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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19 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
19.4 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
ข้อมูลทางการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

 บาท บาท 
   

ยอดคงเหลือตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 12,500,000 1,145,577,878 
ใหกู้ย้มืเพิ่ม - 75,792,000 

ช าระคืน - (60,000,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 12,500,000 1,161,369,878 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืในสกุลเงินบาท เงินกูย้มืดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนภายในระหวา่ง 6 เดือนถึง 1 ปี
และมีดอกเบ้ียในอตัราระหวา่งร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี) 
 

19.5 เงนิลงทุนในบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 
   (รวมอยูใ่น “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน”) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,125 1,125 

 
 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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19 รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
19.6 เจ้าหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 12) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจ้าหนีก้ารค้า     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,325,860 - - - 
     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
บริษทัใหญ่ 802,500 192,600 192,600 192,600 
กรรมการ 395,000 74,047 395,000 74,047 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 21,400 - 21,400 

 1,197,500 288,047 587,600 288,047 
     

เจ้าหนีอ่ื้น     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,108,605 1,451,414 5,967,905 1,451,414 

 
20 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

 
ยอดรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี  
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 1,113,942 1,128,888 873,942 888,888 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 637,212 844,487 497,212 704,487 

 1,751,154 1,973,375 1,371,154 1,593,375 

 
 



บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 
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20 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า (ต่อ) 

 
ยอดรวมของภาระผกูพนัอ่ืนท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัต่อไปน้ี 
 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและ 
ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 
   

หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 44,384,618 9,438,824 

 
21 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 

 
เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2559 ไดมี้มติอนุมติัจดัตั้งบริษทัยอ่ยโดยจดทะเบียนในประเทศกมัพูชา
จ านวน 2 บริษทั คือ บริษทั เอ้ือวทิยา (กมัพูชา) จ  ากดั (“UWCC”) จ านวน 0.87 ลา้นบาท และบริษทั อินเตอร์โกลบ อินเวสเมน้ท ์จ  ากดั (“IIC”) 
จ านวน 0.87 ลา้นบาท บริษทัด าเนินการจดัตั้งบริษทัและจดทะเบียนใหม่เสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2560 
 
เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 ไดมี้มติอนุมติัการลงทุนในบริษทั กรีน เอ็นเนอร์ยี แพลนเทชัน่ส์ 
จ  ากดั (“GEP”) ในสัดส่วนร้อยละ 55.00 ของทุนท่ีช าระแลว้ จ  านวน 55,000 บาท บริษทัด าเนินการจดัเตรียมเอกสารและจดทะเบียนใหม่ 
เสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2560 
 
 


