
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท เอ้ือวิทยา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ         
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ       
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2561 และ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
รวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 

 

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

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ท่ีแสดงเป็น
ขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ตามรายงานลงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 โดยให้ขอ้สรุปว่า
ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญั 
 
 
 
 ดร. สุวจัชยั  เมฆะอ านวยชยั 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 
วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 106,330,899 103,117,401 74,766,581 60,006,368

เงินลงทุนระยะสั้น 6 872,042 872,042 872,042 872,042

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 483,566,219 648,665,299 486,350,880 632,787,911

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 8,879,711 8,858,890 1,366,425,824 1,270,637,901

สินคา้คงเหลือ 684,859,511 596,317,486 630,311,598 566,102,401

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 37,140,126 33,871,374 15,599,617 12,562,688

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,321,648,508 1,391,702,492 2,574,326,542 2,542,969,311

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 42,725,000 42,725,000 41,125,000 41,125,000

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -            -            531,247,417 531,302,417

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 101,628,181 122,076,045 108,465,655 122,900,375

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,544,341,031 1,542,668,166 311,530,758 314,453,213

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 354,761,841 375,412,363 1,768,485 2,007,887

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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13,179,220 10,044,953 -            -            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,829,749 30,298,013 8,829,749 30,298,013     

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,111,753,539 2,169,513,057 1,002,967,064 1,042,086,905

รวมสินทรัพย์ 3,433,402,047 3,561,215,549 3,577,293,606 3,585,056,216

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 62,907,221 63,333,042 62,907,221 63,333,042

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 559,762,825 500,782,212 499,728,406 421,157,186

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 188,500,000 168,500,000 203,500,000 183,500,000

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 10 70,000,000 -            70,000,000 -            

หุ้นกูร้ะยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 -            800,000,000 -            800,000,000

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8,039,852 7,986,021 1,301,928 1,263,074

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 29,948,194 31,146,569 22,370,016 24,255,027

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 919,158,092 1,571,747,844 859,807,571 1,493,508,329

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หุ้นกูร้ะยะยาว 10 600,000,000 -            600,000,000 -            

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  6,538,329 9,022,516 1,337,860 1,998,690

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 12 38,030,532 38,952,031 35,014,747 36,425,653

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 40,879,825 42,915,138 39,376,838 38,973,618

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 685,448,686 90,889,685 675,729,445 77,397,961

รวมหน้ีสิน 1,604,606,778 1,662,637,529 1,535,537,016 1,570,906,290

บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 19,071,197,130 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 13 1,907,119,713 1,907,119,713 1,907,119,713 1,907,119,713

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

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

ช าระครบแลว้ 13 1,316,251,786 1,316,251,786 1,316,251,786 1,316,251,786

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 13 264,331,893 264,331,893 264,331,893 264,331,893

ส่วนเกินจดัสรร - ใบส าคญัแสดงสิทธิ 13 309,998,676 309,998,676 309,998,676 309,998,676

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 19,014,715 17,856,197 19,014,715 17,856,197

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุน) (333,841,678) (271,662,745) (66,901,436) (93,349,582)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

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

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (57,500) (156,138) -            -            

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

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,792,426,020 1,853,347,797 2,041,756,590 2,014,149,926

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 36,369,249 45,230,223 -            -            

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,828,795,269 1,898,578,020 2,041,756,590 2,014,149,926

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,433,402,047 3,561,215,549 3,577,293,606 3,585,056,216

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากงานโครงการ 419,385,477 449,190,524 419,385,477 449,190,524

รายไดจ้ากการขายสินคา้อุตสาหกรรม 6,217,971 6,781,497 6,217,971 6,781,497

รายไดจ้ากการขายสินคา้อ่ืน 4,800,271 20,738,854 -            -            

รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้า 218,695,446 152,158,823 -            -            

รายไดอ่ื้น 16 22,337,240 22,367,827 67,367,859 54,173,941

รวมรายได้ 671,436,405 651,237,525 492,971,307 510,145,962

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนงานโครงการ 381,068,617 418,027,717 381,068,617 418,027,717

ตน้ทุนขายสินคา้อุตสาหกรรม 4,529,111 4,745,925 4,529,111 4,745,925

ตน้ทุนขายสินคา้อ่ืน 21,940,840 36,009,402 -            -            

ตน้ทุนขายกระแสไฟฟ้า 239,047,682 128,389,641 -            -            

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,278,077 5,172,880 2,335,288 2,298,460

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 55,639,850 76,603,629 41,767,065 34,754,400

ตน้ทุนทางการเงิน 33,936,728 24,463,916 34,015,858 28,725,393

รวมค่าใชจ่้าย 739,440,905 693,413,110 463,715,939 488,551,895

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 (6,013,144) (3,264,913) -            -            

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (74,017,644) (45,440,498) 29,255,368 21,594,067

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 4,093,981 (1,315,274) (1,648,704) (4,245,828)

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (69,923,663) (46,755,772) 27,606,664 17,348,239

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

หน่วย : บาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 140,912          (34,357) - -

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี 140,912          (34,357) - -

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (69,782,751) (46,790,129)    27,606,664     17,348,239     

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) รวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (61,020,415) (36,776,646) 27,606,664     17,348,239

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (8,903,248) (9,979,126) -            -            

(69,923,663) (46,755,772) 27,606,664 17,348,239

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (60,921,777) (36,800,696) 27,606,664 17,348,239

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (8,860,974) (9,989,433) -            -            

(69,782,751) (46,790,129) 27,606,664 17,348,239

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 15

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.0046)           (0.0028)           0.0021            0.0013            

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นปรับลด (0.0046)           (0.0028)           0.0021            0.0008            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากงานโครงการ 242,377,346 199,455,730 242,377,346 199,455,730

รายไดจ้ากการขายสินคา้อุตสาหกรรม 2,701,015 3,534,990 2,701,015 3,534,990

รายไดจ้ากการขายสินคา้อ่ืน 1,806,539 10,301,702 -            -            

รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้า 114,563,205 80,110,331 -            -            

รายไดอ่ื้น 16 11,766,673 10,646,880 38,895,773 27,502,861

รวมรายได้ 373,214,778 304,049,633 283,974,134 230,493,581

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนงานโครงการ 220,273,107 186,458,824 220,273,107 186,458,824

ตน้ทุนขายสินคา้อุตสาหกรรม 1,809,820 2,567,265 1,809,820 2,567,265

ตน้ทุนขายสินคา้อ่ืน 11,038,478 18,798,149 -            -            

ตน้ทุนขายกระแสไฟฟ้า 121,794,188 76,098,703 -            -            

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,473,438 2,527,432 1,154,475 1,086,436

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 32,177,502 32,814,217 26,648,469 18,020,536

ตน้ทุนทางการเงิน 17,915,276 11,601,223 17,980,655 13,935,592

รวมค่าใชจ่้าย 406,481,809 330,865,813 267,866,526 222,068,653

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,655,270) (2,634,266) -            -            

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (37,922,301) (29,450,446) 16,107,608 8,424,928

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 2,939,821 612,296 158,056 (860,888)

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (34,982,480) (28,838,150) 16,265,664 7,564,040

บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (170,851)         (34,357)           - -

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (170,851)         (34,357) - -

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (35,153,331) (28,872,507)    16,265,664     7,564,040       

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) รวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (30,877,068) (23,560,540) 16,265,664 7,564,040

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (4,105,412) (5,277,610) -            -            

(34,982,480) (28,838,150) 16,265,664 7,564,040

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (30,996,664) (23,584,590) 16,265,664 7,564,040

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (4,156,667) (5,287,917) -            -            

(35,153,331) (28,872,507) 16,265,664 7,564,040

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 15

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.0023)           (0.0018)           0.0012            0.0006            

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นปรับลด (0.0023)           (0.0018)           0.0012            0.0005            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

จัดสรรแล้ว ผลก าไรที่ยัง ผลต่างจาก การเปลีย่นแปลง รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

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

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

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด

หุ้นสามญัท่ีออกจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 13 4,260                 -            -                   -              -              -                      -                 -                   4,260 -               4,260

จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย -               -            -                   891,312 (891,312) -                      -                 -                   -               -               -               

ลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ยโดยส่วนเสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -               -            -                   -              -              -                      -                 -                   -               301,472             301,472             

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -               -            -                   -              (36,776,646) -                      (24,050)                -                   (36,800,696) (9,989,433) (46,790,129)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 1,316,251,786 264,331,893 309,998,676 17,061,666 (51,136,888) 180,622,556 (24,050)                -                   2,037,105,639 64,055,655 2,101,161,294

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด

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

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -               -            -                   -              (61,020,415) -                      98,638                 -                   (60,921,777) (8,860,974) (69,782,751)

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) 

งบการเงนิรวม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้นก าไรสะสม

หน่วย : บาท

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)



หมายเหตุ

องค์ประกอบอ่ืนของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว ผลก าไรที่ยงัไม่

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ ส่วนเกนิจัดสรร ทุนส ารอง ยงัไม่ได้จัดสรร เกดิขึน้จริงจากการ รวม

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามกฎหมาย (ขาดทุน) ตมูีลค่าที่ดนิ ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด

หุ้นสามญัท่ีออกจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 13 4,260                   -               -                 -               -               -                    4,260

จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย -                 -               -                 891,312 (891,312) -                    -                 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                 -               -                 -               17,348,239 -                    17,348,239

ยอดคงเหลือปลายงวดวนัที่ 30 มถุินายน 2560 1,316,251,786 264,331,893 309,998,676 17,061,666 96,030,410 180,622,556 2,184,296,987

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด

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

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                 -               -                 -               27,606,664 -                    27,606,664

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561

หน่วย : บาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)



2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (74,017,644) (45,440,498) 29,255,368 21,594,067

รายการปรับปรุง

ดอกเบ้ียรับ (993,023) (3,098,791) (39,190,608) (36,712,678)

ดอกเบ้ียจ่าย 28,408,623 29,094,440 29,213,597 28,725,393

หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (9,385,043) 1,545,492            (14,120,263) -                

ขาดทุนจากการลดลงของมูลคา่สินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (395,033) (2,862,954) (267,794) (547,273)

คา่เส่ือมราคา 56,896,703 39,666,647 4,887,507 4,488,841

คา่ตดัจ าหน่าย 20,727,260 24,160,340 239,402 259,953

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,081,488 1,851,134 1,592,081 1,511,833

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 120,090 133,500 (332,388) 131,624

(ก าไร) ขาดทุนจากขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 7,139,766 -                7,139,766 -                

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 293,754 (1,600) -            (1,600)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,013,144 3,264,913 -            -                

36,890,085 48,312,623 18,416,668 19,450,160

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 177,273,231 (46,113,198) 180,215,435 (99,003,095)

สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน (88,146,992) (71,641,118) (63,941,403) (68,712,941)

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 7,048,903 (8,402,724) 5,894,514 (3,267,131)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (4,101) 5,977 (4,101) 5,977

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 42,307,138 157,675,050 88,308,297 196,702,419

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (3,002,987) (2,305,776) (3,002,987) (2,305,776)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,198,375) 6,176,282 (1,885,011) 7,505,481

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 171,166,902 83,707,116 224,001,412 50,375,094

รับดอกเบ้ีย 212,955 2,894,532 21,541,507 11,331,820

เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้ 21,472,365          21,255,488 21,472,365 21,255,488

จ่ายดอกเบ้ีย (1,653,247) (28,096,201) (28,777,233) (27,761,243)

จ่ายภาษีเงินได้ (11,393,254) (6,653,832) (10,176,928) (6,635,648)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 179,805,721 73,107,103 228,061,123 48,565,511

บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561

หน่วย : บาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

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

เงินสดจ่ายเพ่ือเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 (9,347,802) (95,878,369) (138,239,370)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (58,645,222) (105,416,471) (1,898,052) (9,615,697)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (76,738) -                -            -                

เงินสดรับ (จ่าย) เพ่ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (10,300,000) 459,071               (10,300,000) (954,564)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (11,110,993) (11,880,034) (11,110,993) (11,880,034)

เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 -                -            15,000,000

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 55,000 -                

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 16,396,907 16,396,907 -                

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 -                482,393 67,000,000

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                 1,600 -            1,600

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (63,736,046) (165,783,636) (102,253,114) (118,288,065)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 600,000,000 -                600,000,000 -                

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,000,000 -                30,000,000 -                

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 70,000,000 -                70,000,000 -                

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                 80,000,000          -            80,000,000          

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ -                 4,260 -            4,260

เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ (800,000,000) -                (800,000,000) -                

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (10,000,000)         -                (10,000,000) -                

เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (2,430,356) (2,955,205) (621,976) (585,483)             

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (425,821)              (200,000,000) (425,821)         (200,000,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (112,856,177) (122,950,945) (111,047,797) (120,581,223)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 3,213,498 (215,627,478) 14,760,212 (190,303,777)

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

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน -                 72 -            -                
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 106,330,899 239,090,711 74,766,580 202,149,937

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561

หน่วย : บาท



2561 2560 2561 2560

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

การซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ช าระเป็นเงินสด 633,100 805,705 633,100 805,705

เจา้หน้ีเงินลงทุนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 49,395,112 70,416,555 49,395,112 70,416,555

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

การซ้ืออุปกรณ์โดยสญัญาเช่าการเงิน -                 3,594,072 -            -                

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท เอ้ือวิทยา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ         
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ       
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2561 และ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
รวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 

 

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

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ท่ีแสดงเป็น
ขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ตามรายงานลงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 โดยให้ขอ้สรุปว่า
ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญั 
 
 
 
 ดร. สุวจัชยั  เมฆะอ านวยชยั 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 
วนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 


