
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้ของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี   
30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นเฉพาะ
กิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั เอ้ือวทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เอ้ือวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

นอกจากท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไขต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลรวม ขา้พเจ้าได้
ปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการ     
สอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้
จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

เกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลรวม 
 

ตามท่ีไดก้ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16  กลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึงโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
ยอดคงเหลือของบญัชีเงินลงทุนซ่ึงแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 43 ลา้นบาท และ
ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวจ านวน  24  ลา้นบาท ไดแ้สดงรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนันั้น  กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียดงักล่าว  โดยใช้
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลของบริษทัร่วมซ่ึงจดัท าโดยผูบ้ริหารของบริษทัร่วมท่ียงัไม่ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชี ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้า่มีรายการปรับปรุงใดท่ีจ าเป็นในจ านวนเงินดงักล่าวหรือไม่ 

 

ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลรวม 
 

ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนต่องบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 จากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการให้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลรวม ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ี
เป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 

 



SP Audit Co., Ltd. 
 

 

เร่ืองอ่ืน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนและไดเ้สนอความเห็นอยา่ง  
มีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เน่ืองจาก 1) กลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่ง
หน่ึงตามวิธีส่วนไดเ้สีย ยอดคงเหลือของบญัชีเงินลงทุนดงักล่าวซ่ึงแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562      
มีจ านวน 19 ลา้นบาท (สุทธิค่าเผื่อการดอ้ยค่า) และรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวจ านวน 29 ลา้นบาท      
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมดงักล่าว    
โดยใช้งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงจัดท าโดยผู ้บริหารของบริษัทร่วมท่ียงัไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ 
อยา่งไรกต็ามในปัจจุบนังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของบริษทัร่วมดงักล่าวไดผ้า่นการสอบทานจากผูส้อบ
บัญชีแล้ว และข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่าไม่มีรายการปรับปรุงใดท่ีจ าเป็นต่อจ านวนเงินของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ                   
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวขา้งตน้ และความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เก่ียวกบั 2) ผลกระทบท่ีอาจมีต่อการเปรียบเทียบตวัเลขงวดปี 2562 กบั
ตวัเลขเปรียบเทียบงวดปี 2561 จากกรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดป้รับปรุงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี        
31 ธันวาคม 2561 ยอ้นหลงั  เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพบวา่งานระหวา่งท าซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินคา้คงเหลือในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มียอดสูงไป โดยขอ้มูลรายการปรับปรุงของกลุ่มบริษทั
ไม่สามารถให้ขอ้สรุปไดว้่ารายการดงักล่าวควรปรับปรุงรายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและในงบก าไร
ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 หรือปีก่อนหนา้นั้น ตามรายงานลงวนัท่ี               
2 มีนาคม 2563 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีแสดง
เปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชว้ธีิการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ
เฉพาะของบริษัท เอ้ือวิทยา จ ากัด (มหาชน) (ก่อนปรับปรุงตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6) ท่ีแสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบัญชีท่านอ่ืน ซ่ึงให้ขอ้สรุปว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 341เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัตามรายงาน
ลงวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 

 

บริษทั เอส พี  ออดิท จ ากดั 
                                                               
 
 
                                                                                                                                   (นางสาววนัดี  เอ่ียมวณิชชา)                                                                                                             
                                                                                                                                ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8210 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35,337,855             312,510,464           22,310,662             302,321,503           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.1,8 12,531,180             19,862,327             19,171,381             84,796,321             

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.1,9 -                          3,424,000               6,422,709               5,164,466               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 10 110,436,498           159,646,496           108,351,819           154,940,711           

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - กิจการอ่ืน 11 13,664                    537,670                  13,664                    537,670                  

สินคา้คงเหลือ 12 206,140,968           238,242,890           206,140,968           238,242,890           

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.1,13 -                          8,060,119               -                          14,883,644             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย 

   ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 14 902,307,506           1,136,808,885        463,668,707           731,016,981           

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,266,767,671        1,879,092,851        826,079,910           1,531,904,186        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 15 17,932,850             22,749,000             17,932,850             22,749,000             

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 16 57,065,530             32,685,467             63,077,375             63,077,375             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 17 -                          -                          18,249,270             18,249,270             

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 311,138,392           331,843,808           298,329,687           304,939,645           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 19 5,424,887               -                          5,424,887               -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20 1,676,573               1,789,909               1,676,573               1,789,909               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 35,548,451             32,193,743             34,855,182             32,193,743             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 428,786,683           421,261,927           439,545,824           442,998,942           

รวมสินทรัพย์ 1,695,554,354        2,300,354,778        1,265,625,734        1,974,903,128        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563

งบการเงินรวม

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.1 22,231,224             21,101,143             22,231,224             21,205,253             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 21 221,776,827           255,397,483           220,689,885           253,912,374           

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - กิจการอ่ืน 22 40,273,568             52,426,891             40,273,568             52,416,345             

เจา้หน้ีคา่หุ้น 14,695,112             21,095,112             14,695,112             21,095,112             

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23 37,112,815             64,686,730             37,112,815             64,686,730             

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7.1 233,768,942           254,500,000           233,768,942           264,500,000           

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 24 59,000,000             49,000,000             59,000,000             49,000,000             

หุ้นกู้ 25 297,152,350           300,000,000           297,152,350           300,000,000           

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 26 3,126,419               1,377,823               2,790,784               1,090,573               

หน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย

   ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 14 423,334,716           429,362,096           -                          -                          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,352,471,973        1,448,947,278        927,714,680           1,027,906,387        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ 25 -                          300,000,000           -                          300,000,000           

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 26 1,282,638               1,221,564               1,282,638               1,052,432               

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27 32,090,629             40,485,945             32,090,629             40,485,945             

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 36,056,763             35,009,042             36,056,763             35,009,042             

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 69,430,030             376,716,551           69,430,030             376,547,419           

รวมหน้ีสิน 1,421,902,003        1,825,663,829        997,144,710           1,404,453,806        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 29

  ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 17,111,283,644 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.10 บาท 1,711,128,364        -                          1,711,128,364        -                          

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

  ทุนจดทะเบียนช าระแลว้

หุ้นสามญั 13,162,525,880 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.10 บาท 1,316,252,588        1,316,252,588        1,316,252,588        1,316,252,588        

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 264,331,893           264,331,893           264,331,893           264,331,893           

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

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 17,907,840             17,907,840             17,907,840             17,907,840             

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (1,842,095,477)       (1,642,424,120)       (1,839,070,929)       (1,537,102,631)       

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 216,969,471           217,271,856           199,060,956           199,060,956           

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทั 283,364,991           483,338,733           268,481,024           570,449,322           

   ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (9,712,640)              (8,647,784)              -                          -                          

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 273,652,351           474,690,949           268,481,024           570,449,322           

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,695,554,354        2,300,354,778        1,265,625,734        1,974,903,128        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน
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งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

รายได้

รายไดจ้ากงานโครงการ 104,923,075       147,389,742       107,823,320       147,389,742       

รายไดจ้ากการขายสินคา้อุตสาหกรรม 1,247,026           2,455,482           1,247,026           2,455,482           

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 105,042,735       117,279,287       -                     -                     

ดอกเบ้ียรับ 897,577              621,659              789,365              10,715,484         

รายไดอ่ื้น 10,199,691         818,874              7,827,299           1,807,371           

รวมรายได้ 222,310,104       268,565,044       117,687,010       162,368,079       

คา่ใชจ่้าย

ตน้ทนุงานโครงการ 82,973,432         156,759,455       84,673,480         156,759,455       

ตน้ทนุขายสินคา้อุตสาหกรรม 633,718              1,605,453           633,718              1,605,453           

ตน้ทนุขายไฟฟ้า 115,373,362       113,970,658       -                     -                     

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 1,049,170           1,178,280           946,194              1,210,445           

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 40,670,148         74,388,306         42,253,341         64,443,583         

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 149,438,924       22,840,806         267,348,274       22,840,806         

ตน้ทนุทางการเงิน 17,296,152         18,453,999         11,466,201         13,555,450         

รวมคา่ใชจ่้าย 407,434,906       389,196,957       407,321,208       260,415,192       

ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 24,380,063         (1,232,929)          -                     -                     

ขาดทนุก่อนรายได้(คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (160,744,739)      (121,864,842)      (289,634,198)      (98,047,113)        

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (4,857,721)          (1,893,783)          (787,896)             950,435              

ขาดทนุส าหรับงวด (165,602,460)      (123,758,625)      (290,422,094)      (97,096,678)        

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีตอ้งจดัประเภทเขา้ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 1,719,095           43,305                -                     -                     

รายการท่ีไมต่อ้งจดัประเภทเขา้ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                     (3,527,893)          -                     (3,558,674)          

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด 1,719,095           (3,484,588)          -                     (3,558,674)          
ขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับงวด (163,883,365)      (127,243,213)      (290,422,094)      (100,655,352)      

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2563

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

การแบง่ปันขาดทนุ

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (165,524,369)      (120,057,898)      (290,422,094)      (97,096,678)        

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (78,091)               (3,700,727)          -                     -                     
(165,602,460)      (123,758,625)      (290,422,094)      (97,096,678)        

การแบง่ปันขาดทนุเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (164,315,232)      (123,555,478)      (290,422,094)      (100,655,352)      

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 431,867              (3,687,735)          -                     -                     
(163,883,365)      (127,243,213)      (290,422,094)      (100,655,352)      

ขาดทนุต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทั (บาท : หุ้น) 31 (0.0126)               (0.0091)               (0.0221)               (0.0074)               

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2563

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

รายได้

รายไดจ้ากงานโครงการ 216,411,628        374,329,858        219,311,874        374,329,858        

รายไดจ้ากการขายสินคา้อุตสาหกรรม 2,699,853            4,816,127            2,699,853            5,086,127            

รายไดจ้ากการขายสินคา้อ่ืน -                      18,563                 -                      -                      

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 226,735,115        233,845,399        -                      -                      

ดอกเบ้ียรับ 930,994               837,930               819,728               29,903,505          

รายไดอ่ื้น 29,150,619          8,504,801            35,519,932          12,243,333          

รวมรายได้ 475,928,209        622,352,678        258,351,387        421,562,823        

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนงานโครงการ 183,764,469        458,690,788        185,464,517        458,690,788        

ตน้ทุนขายสินคา้อุตสาหกรรม 1,514,359            5,510,253            1,514,359            5,510,253            

ตน้ทุนขายสินคา้อ่ืน -                      406,275               -                      -                      

ตน้ทุนขายไฟฟ้า 231,459,522        237,515,143        -                      -                      

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 2,115,045            2,439,332            2,012,069            2,439,332            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 76,267,844          114,018,350        71,315,757          84,997,483          

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 150,353,909        22,840,806          267,348,274        22,840,806          

ตน้ทุนทางการเงิน 36,324,154          35,616,597          25,373,113          29,866,653          

รวมค่าใชจ่้าย 681,799,302        877,037,544        553,028,089        604,345,315        

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 24,380,063          (2,509,907)           -                      -                      

ขาดทุนก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (181,491,030)       (257,194,773)       (294,676,702)       (182,782,492)       

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 30 (12,470,893)         (41,699,788)         (888,217)              3,519,391            

ขาดทุนส าหรับงวด (193,961,923)       (298,894,561)       (295,564,919)       (179,263,101)       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีตอ้งจดัประเภทเขา้ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (440,223)              (538,811)              -                      -                      

รายการท่ีไม่ตอ้งจดัประเภทเขา้ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                      (3,527,893)           -                      (3,558,674)           

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด (440,223)              (4,066,704)           -                      (3,558,674)           

ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด (194,402,146)       (302,961,265)       (295,564,919)       (182,821,775)       

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2563

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

การแบ่งปันขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (193,034,904)       (292,188,675)       (295,564,919)       (179,263,101)       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (927,019)              (6,705,886)           -                      -                      

(193,961,923)       (298,894,561)       (295,564,919)       (179,263,101)       

การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (193,337,290)       (296,093,736)       (295,564,919)       (182,821,775)       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,064,856)           (6,867,529)           -                      -                      

(194,402,146)       (302,961,265)       (295,564,919)       (182,821,775)       

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทั (บาท : หุ้น) 31 (0.0147)                (0.0222)                (0.0225)                (0.0136)                

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2563

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



(หน่วย : บาท)

ส่วนของผู้มี

การเปลีย่นแปลง รวม รวม ส่วนได้เสียที่ไม่มี

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น  ส่วนเกนิจัดสรร จัดสรรแล้ว ส่วนเกนิทุนจาก ผลต่างจากการ สัดส่วนใน องค์ประกอบอ่ืน ส่วนของผู้ถือหุ้น อ านาจควบคุม

หมายเหตุ และช าระแล้ว สามัญ  ใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร การตีราคาสินทรัพย์ แปลงค่างบการเงนิ บริษทัย่อย ของส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษทั ของบริษทัย่อย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม) 1,316,252,588    264,331,893        17,907,840   (1,642,424,120)   223,920,876           543,728                 (7,192,748)       217,271,856             483,338,733        (8,647,784)            474,690,949     

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก

    การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 5.1 -                      -                       -                       -               (6,636,453)          -                         -                         -                   -                            (6,636,453)           -                        (6,636,453)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หลงัปรับปรุง) 1,316,252,588    264,331,893        309,998,676         17,907,840   (1,649,060,573)   223,920,876           543,728                 (7,192,748)       217,271,856             476,702,280        (8,647,784)            468,054,496     

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                       -                       -               (193,034,904)      -                         (302,385)                -                   (302,385)                   (193,337,289)       (1,064,856)            (194,402,145)    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 1,316,252,588    264,331,893        309,998,676         17,907,840   (1,842,095,477)   223,920,876           241,343                 (7,192,748)       216,969,471             283,364,991        (9,712,640)            273,652,351     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 (ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม) 1,316,251,786    264,331,893        309,998,676         17,907,840   (661,838,119)      223,920,876           166,350                 (7,192,748)       216,894,478             1,463,546,554     12,266,364           1,475,812,918  

การแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 6 -                      -                       -                       -               (174,801,893)      -                         -                         -                   -                            (174,801,893)       -                        (174,801,893)    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562(หลงัปรับปรุง) 1,316,251,786    264,331,893        309,998,676         17,907,840   (836,640,012)      223,920,876           166,350                 (7,192,748)       216,894,478             1,288,744,661     12,266,364           1,301,011,025  

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด

หุน้สามญัท่ีออกจากการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิ 802                     -                       -                       -               -                      -                         -                         -                   -                            802                      -                        802                   

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                      -                       -                       -               (3,527,893)          -                         -                         -                   -                            (3,527,893)           -                        (3,527,893)        

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                       -                       -               (292,188,675)      -                         (377,168)                -                   (377,168)                   (292,565,843)       (6,867,529)            (299,433,372)    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 1,316,252,588    264,331,893        309,998,676         17,907,840   (1,132,356,580)   223,920,876           (210,818)                (7,192,748)       216,517,310             992,651,727        5,398,835             998,050,562     

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

10

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอ่ืน
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(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้นทีอ่อก  ส่วนเกินจัดสรร จัดสรรแล้ว ส่วนเกินทุนจาก รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  ใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การตรีาคาสินทรัพย์

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563(ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม) 1,316,252,588   264,331,893          309,998,676           17,907,840         (1,537,102,631)    199,060,956            570,449,322      

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจาก

     การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมม่าถือปฏิบติั 5.1 -                    -                        -                         -                     (6,403,379)           -                          (6,403,379)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หลงัปรับปรุง) 1,316,252,588   264,331,893          309,998,676           17,907,840         (1,543,506,010)    199,060,956            564,045,943      

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด

ขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับงวด -                    -                        -                         -                     (295,564,919)       -                          (295,564,919)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 1,316,252,588   264,331,893          309,998,676           17,907,840         (1,839,070,929)    199,060,956            268,481,024      

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

การแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 6 -                    -                        -                         -                     (174,801,893)       -                          (174,801,893)     

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด

หุ้นสามญัท่ีออกจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 802                    -                        -                         -                     -                       -                          802                   

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                    -                        -                         -                     (3,558,674)           -                          (3,558,674)        

ขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับงวด -                    -                        -                         -                     (179,263,101)       -                          (179,263,101)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 1,316,252,588   264,331,893          309,998,676           17,907,840         (506,590,931)       199,060,956            1,600,961,022   

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอื้อวทิยา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2563

ก าไรสะสม
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ปรับปรุงและ ปรับปรุงและ

จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

    ขาดทุนก่อนรายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (180,564,011)     (250,488,887)     (294,676,702)     (182,782,492)     

    ปรับรายการท่ีกระทบก าไรก่อนรายได้(คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินไดเ้ป็น

       เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

          คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต 13,004,599        -                     31,555,819        -                     

          (ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (288,683)            (72,998)              (1,176,238)         1,997,780          

          ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินคา้(โอนกลบั) (1,295,234)         15,872,065        (1,295,234)         15,872,065        

          ตดัจ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 52,742               -                     -                     

          ตดัจ่ายคา่ธรรมเนียมธนาคาร 2,392,334          -                     2,392,334          -                     

          เงินปันผลรับ -                     -                     -                     (1,920,000)         

          คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 6,300,559          57,697,044        5,831,910          4,615,557          

          ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 149,438,924      22,840,806        267,348,274      22,840,806        

          (ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ่ายสินทรัพย์ (308,154)            1,446,531          -                     1,446,531          

          ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน(โอนกลบั) (27,573,915)       36,000,906        (27,573,915)       36,000,906        

          ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,928,594          7,642,531          1,928,594          6,606,422          

          ส่วนแบ่งผล(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (24,380,063)       2,509,907          -                     -                     

          ส่วนแบ่งผลขาดทุนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (927,019)            (6,705,886)         -                     -                     

          ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     755,366             -                     755,366             

          ดอกเบ้ียรับ (930,994)            (837,930)            (819,728)            (29,903,505)       

          ดอกเบ้ียจ่าย 36,324,154        35,616,597        25,373,113        29,866,653        

     ก  าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

                   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (26,826,167)       (77,723,948)       8,888,227          (94,603,911)       

         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,000,081          (3,742,048)         41,378,926        (6,631,096)         

         เพ่ิมข้ึนในสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     (683,767)            (12,838,431)       (25,393,120)       

         ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน 20,487,056        209,972,057      20,728,156        231,104,324      

         ลดลงในสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-กิจการอ่ืน 358,731             17,221,711        358,731             17,221,711        

         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินคา้คงเหลือ 33,397,155        (47,548,337)       33,397,155        (48,496,710)       

         ลดลงในกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภท

                   เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 81,843,459        -                     -                     -                     

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ปรับปรุงและ ปรับปรุงและ

จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 532,502             (13,861,914)       532,502             -                     

         เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (6,711,934)         5,685,914          (4,915,558)         6,359,390          

         ลดลงในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน (36,784,781)       (166,542,212)     (36,368,313)       (162,797,270)     

         เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในหน้ีสินตามสัญญา-กิจการอ่ืน (12,153,323)       48,360,083        (12,142,777)       48,360,083        

         เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (10,323,910)       (3,804,001)         (10,323,910)       (3,261,601)         

         เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 49,818,869        (32,666,462)       28,694,708        (38,138,200)       

         เงินสดรับดอกเบ้ีย 162,976             602,678             369,596             6,133,376          

         เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (31,920,556)       (32,406,053)       (21,130,641)       (28,991,396)       

         เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ 23,363,995        -                     23,363,995        -                     

         เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (4,045,743)         (19,008,913)       (4,045,654)         (16,002,143)       

                   เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 37,379,541        (83,478,750)       27,252,004        (76,998,363)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

         ลดลงในเงินลงทุนชัว่คราว -                     950,330             -                     950,330             

         เงินสดจ่ายเจา้หน้ีคา่หุ้น (6,400,000)         -                     (6,400,000)         (300,000,000)     

         เงินปันผลรับ -                     -                     -                     1,920,000          

         ลดลงในเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     16,980,000        718,888,658      

         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์และจ่ายช าระหน้ีคา่สินทรัพย์ (1,335,856)         (13,690,214)       (1,335,856)         (628,350)            

         เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                     192,000             -                     192,000             

         เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 891,181             152,172,475      -                     -                     

         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (144,000)            -                     (144,000)            -                     

         ลดลงในเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 4,816,150          14,977,718        4,816,150          33,355,000        

                    เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (2,172,525)         154,602,309      13,916,294        454,677,638      

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ปรับปรุงและ ปรับปรุงและ

จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

         เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ -                     802                    -                     802                    

         ลดลงในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                     (302,736)            -                     (302,736)            

         เพ่ิมข้ึนในเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอ่ืน 10,000,000        27,500,000        20,000,000        27,500,000        

         ลดลงในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (20,000,000)       (20,000,000)       (40,000,000)       (20,000,000)       

         เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                     326,300,000      -                     -                     

         เงินสดจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                     (7,112,066)         -                     -                     

         เงินสดจ่ายหุ้นกู้ (300,000,000)     (300,000,000)     (300,000,000)     (300,000,000)     

         เงินสดจ่ายหน้ีสินภายตามสัญญาเช่าการเงิน (1,243,977)         (5,544,627)         (1,123,230)         (628,456)            

         เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย-หน้ีสินภายตามสัญญาเช่าการเงิน (95,296)              (73,732)              (55,909)              (32,376)              

                    เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (311,339,273)     20,767,641        (321,179,139)     (293,462,766)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)-สุทธิ              (276,132,257)     91,891,200        (280,010,841)     84,216,509        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 312,510,464      69,073,217        302,321,503      16,588,528        

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสด

      และรายการเทียบเท่าเงินสด (1,040,352)         -                     -                     -                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 32.1 35,337,855        160,964,417      22,310,662        100,805,037      

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
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 บริษัท เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลอย่างย่อ  

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 

 

บริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและเป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ โดยมีส านกังานตั้งอยูท่ี่ 247 ถนนร่มเกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

 

บริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายโครง
เหล็กชุบสังกะสีส าหรับเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม และโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย ให้บริการชุบสังกะสี
จ าหน่ายสินคา้อุปกรณ์ส่งก าลงั และจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอย่างต่อเน่ือง    
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจ
น ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตาม
ความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการ
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ       
เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

 
2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใน                 
ประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้
พระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดท า                
และน าเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง 
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดไดจ้ดัท าเป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลจดัท าเป็นแบบยอ่ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชี
ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และได้เพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล               
ตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ ้ าซอ้น
กับขอ้มูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว  ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กับงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้น
ประเทศไทยและจดัท าเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน    
ท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัเดิมบางฉบบัเพื่อใช้กบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563     
เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง  การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง  การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง  เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 เร่ือง  การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง  สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 เร่ือง  ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 เร่ือง  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง  การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 19 เร่ือง  การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 23 เร่ือง  ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีการทางภาษีเงินได ้
แนวปฏิบติัทางบญัชี เร่ือง  เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับธุรกิจประกนัภยั 

แนวปฏิบติัทางบญัชี 
เร่ือง  ขอ้ยกเวน้ส าหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกัน กรณีการน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้กบังบการเงินในงวดปัจจุบนั   
และฝ่ายบริหารได้ประเมินแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวด
ปัจจุบนั การถือปฏิบติัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 5 

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019      
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์
ดงักล่าว 

 
 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบั
ใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินของกลุ่มบริษัทท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี                  
1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี  
- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมูลค่าของผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 
3. หลกัการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงิน
ของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย หลงัจากตดัยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญั
แลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้โดยบริษทัทั้งทางตรงและทางออ้มมีดงัน้ี 

  ประเทศท่ี บริษทัถือหุน้ร้อยละ 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ  ากดั  ธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากพืช
พลงังาน และจ าหน่ายผลิตภณัฑท์างการเกษตร 

ไทย 65.00 65.00 

บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ไทย 100.00 100.00 
บริษทั อลัตร้าเอเชีย จ ากดั  ธุรกิจการลงทุนและกิจการคา้ ไทย 100.00 100.00 
บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั  ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ไทย 100.00 100.00 
บริษทั ยดูบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั  ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ไทย 100.00 100.00 
UWCC (Cambodia) Company Limited ธุรกิจโรงงานผลิตและจ าหน่ายไมส้บัแปรรูป กมัพูชา   70.00  70.00 
Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. * ธุรกิจการจดัการดา้นบุคลากร สิงคโปร์ 100.00 100.00 
Ultra Network Pte.Ltd. * ธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 100.00 - 
Ultra Asia Investment Pte.Ltd. * ธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 100.00 - 
Sky Towers Infra Inc. ** ธุรกิจใหเ้ช่าเสาส่งสญัญาณโทรคมนาคม ฟิลิปปินส์ 100.00 - 

 

* ถือหุน้ทางออ้มผา่นทางบริษทั อลัตร้าเอเชีย จ ากดั 
** ถือหุน้ทางออ้มผา่นทาง Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. 
 

งบการเงินของบริษทัย่อยจดัท าข้ึนโดยมีวนัท่ีในงบการเงินเช่นเดียวกบับริษทั และจดัท าโดยใชน้โยบายการ
บญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนั 

 

กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

 

 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4. นโยบายการบญัชี 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีกลุ่มบริษัทได้จัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญและวิธีการค านวณ 
ในงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกนักบัท่ีใชส้ าหรับจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่สม ่าเสมอในระหว่างงวดปีบญัชี จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการรับรู้รายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 

 
5. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

5.1 การบญัชีส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไดย้กเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ มาตรฐาน   
การบญัชีฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน มาตรฐานการบญัชีฉบบั
ท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน การตีความมาตรฐานการบญัชี เร่ือง สินทรัพย์
ท่ีลูกหน้ีโอนให้เพื่อช าระหน้ี แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน          
ทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับธุรกิจประกนัภยัในการก าหนดใหเ้คร่ืองมือทางการเงินเป็นเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีแสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวได้
ก าหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน           
ทางการเงิน การบญัชีส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 

 

กลุ่มบริษทัเลือกปฏิบัติโดยการปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากการใช้มาตรฐานการรายงาน         
ทางการเงินฉบบัดงักล่าวเป็นคร้ังแรกเป็นรายการปรับปรุงกบัก าไรสะสม (หรือองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ตามความเหมาะสม) ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว  ส าหรับการปฏิบัติในช่วง
เปล่ียนแปลงเก่ียวกับการจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินและ        
การบญัชีส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบแสดงฐานะ

การเงินรวม 
งบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2563 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั(ลดลง) (3,424,000) (3,928,393) 
ลูกหน้ีการคา้-กิจการอ่ืน(ลดลง) (1,985,592) (1,985,592) 
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน-กิจการอ่ืน-ค่าธรรมเนียมธนาคารจ่ายล่วงหนา้(ลดลง) (712,398) (712,398) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน-กิจการอ่ืน-กลุ่มสินทรัพยถื์อไวเ้พื่อขายเพิ่มข้ึน 102,669   - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั(ลดลง) - (19,874) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั(เพิ่มข้ึน) (1,002,062) (1,002,062) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน-กิจการอ่ืน(เพิ่มข้ึน) (4,837,602) (4,837,602) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร-กลุ่มสินทรัพยถื์อไวเ้พื่อขาย(เพิ่มข้ึน) (149,777)   - 
หุน้กูล้ดลง 5,239,984 5,239,984 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 1,002,062 1,002,062 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี(เพิ่มข้ึน) (159,504) (159,504) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี-กลุ่มสินทรัพยถื์อไวเ้พื่อขาย(เพิ่มข้ึน) (710,233) - 
ก าไรสะสมลดลง 6,636,453 6,403,379 

 

ขอ้มูลประเภทการวดัมูลค่าและมูลค่าตามบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิมและตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 มาตรฐาน 

การบญัชีเดิม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

(TFRS 9) 
 มูลค่าตามบญัชี 

ตามหลกัการบญัชีเดิม 
31 ธนัวาคม 2562 ประเภทการวดัมูลค่า 

มูลค่าตามบญัชี 
1 มกราคม 2563 

สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 312,510,464 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 312,510,464 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,862,327 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 19,862,327 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,424,000 ราคาทุนตดัจ าหน่าย - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - กิจการอ่ืน 159,646,496 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 157,051,175 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - กิจการอ่ืน 537,670 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 537,670 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,060,119 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 8,060,119 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 22,749,000 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 22,749,000 
    
    



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 มาตรฐาน 

การบญัชีเดิม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

(TFRS 9) 
 มูลค่าตามบญัชี 

ตามหลกัการบญัชีเดิม 
31 ธนัวาคม 2562 ประเภทการวดัมูลค่า 

มูลค่าตามบญัชี 
1 มกราคม 2563 

หน้ีสินทางการเงิน    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,101,143 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 22,103,205 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - กิจการอ่ืน 255,397,483 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 260,235,085 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - กิจการอ่ืน 52,426,891 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 52,426,891 
เจา้หน้ีค่าหุน้ 21,095,112 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 21,095,112 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 254,500,000 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 254,500,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 49,000,000 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 49,000,000 
หุน้กู ้ 600,000,000 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 594,760,016 

 

  (หน่วย : บาท) 
 งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
 มาตรฐานการบญัชี

เดิม (TAS 105) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

(TFRS 9) 
 มูลค่าตามบญัชี 

ตามหลกัการบญัชีเดิม 
31 ธนัวาคม 2562 ประเภทการวดัมูลค่า 

มูลค่าตามบญัชี 
1 มกราคม 2563 

สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 302,321,503 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 302,321,503 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 84,796,321 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 84,796,321 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,164,466 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,236,073 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน-กิจการอ่ืน 154,940,711 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 152,242,721 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-กิจการอ่ืน 537,670 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 537,670 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,883,644 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 14,863,770 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 22,749,000 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 22,749,000 
    

หน้ีสินทางการเงิน    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,205,253 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 22,207,315 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน-กิจการอ่ืน 253,912,374 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 258,749,976 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - กิจการอ่ืน 52,416,345 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 52,416,345 
เจา้หน้ีค่าหุน้ 21,095,112 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 21,095,112 
หุน้กู ้ 600,000,000 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 594,760,016 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 264,500,000 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 263,497,938 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 49,000,000 ราคาทุนตดัจ าหน่าย 49,000,000 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มูลการกระทบยอดคงเหลือของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562     
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม กับ ยอดคงเหลือของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563       
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ มีดงัน้ี 

      (หน่วย : บาท) 
 งบแสดงฐานะการเงินรวม งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
 คา่เผือ่ 

หน้ีสงสยัจะสูญ
และคา่เผือ่การ 

ดอ้ยคา่ 
เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

คา่เผือ่ผล
ขาดทุน 

ดา้นเครดิต 

คา่เผือ่ 
หน้ีสงสยัจะสูญ
และคา่เผือ่การ 

ดอ้ยคา่ 
เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

คา่เผือ่ผล
ขาดทุน 

ดา้นเครดิต 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 

2562 
1 มกราคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
1 มกราคม 

2563 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน 18,488,473 1,985,592 20,474,065 13,747,274 1,985,592 15,732,866 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 3,424,000 3,424,000               - 3,928,393 3,928,393 

 
5.2 การบญัชีส าหรับสญัญาเช่า 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป  กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 
16 เร่ือง สัญญาเช่า ซ่ึงไดย้กเลิกมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่า การตีความมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง) เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับท่ี  4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่               
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวไดก้ าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่า      
ทุกรายการ เวน้แต่สัญญาเช่าระยะสั้นท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่า และ สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมี
มูลค่าต ่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า และวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยสิ์ทธิการ
ใช้ด้วยราคาทุนและหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีต้องช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได ้       
จ่ายช าระ ณ วนันั้น และวดัมูลค่าในภายหลงัของสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้ว้ยวิธีราคาทุน วิธีมูลค่ายติุธรรมหรือวิธีตีราคา
ใหม่และหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยการเพิ่มมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการลด
มูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นการช าระค่าเช่าตามสัญญาเช่า ซ่ึงวิธีการบญัชีเดิมก าหนดใหผู้เ้ช่าจดัประเภทสญัญาเช่าเป็น
สญัญาเช่าชนิดจดัหาแหล่งเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงานและบนัทึกบญัชีส าหรับสัญญาเช่าทั้งสองประเภทดงักล่าว
โดยแตกต่างกนั อย่างไรก็ตาม ขอ้ก าหนดส่วนใหญ่ของการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่านั้นไม่ได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมี
สาระส าคญั ดงันั้นผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าชนิดจดัหาแหล่ง
เงินทุนและบนัทึกสญัญาเช่าทั้งสองประเภทดงักล่าวโดยแตกต่างกนัเช่นเดิม 

 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัเลือกใชว้ิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยการรับรู้ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกส าหรับสัญญาเช่าทั้งหมดซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า โดยการปรับปรุงยอดยกมา
ของก าไรสะสม (หรือองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของตามความเหมาะสม) ณ วนัท่ีน ามาถือปฏิบติัคร้ังแรก โดย
กลุ่มบริษทัเลือกรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ีน ามาถือปฏิบติัคร้ังแรก และรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ดว้ยมูลค่า
เท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหน้าหรือคา้งจ่ายซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะทางการเงินก่อนวนัท่ีน ามาถือปฏิบติัคร้ังแรก ส าหรับการปฏิบติัในช่วง
เปล่ียนแปลงตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว 

 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 

งบแสดงฐานะ
การเงินรวม 

งบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะ

กิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2563 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์(ลดลง) (3,492,584) (3,492,584) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,724,337 1,724,337 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน - กิจการอ่ืน 4,611,057 4,611,057 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า(เพ่ิมข้ึน) - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,724,337) (1,724,337) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า(เพ่ิมข้ึน) - กิจการอ่ืน (1,118,473) (1,118,473) 

 

ความแตกต่างระหว่างภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงาน  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 และหน้ีสิน                
ตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 3,012,920 3,012,920 
ผลกระทบจากการคิดลดภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน * (170,110) (170,110) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ท่ีเดิมรับรู้เป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 2,842,810 2,842,810 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ีรับรู้ไวเ้ดิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,599,387 2,143,005 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 5,442,197 4,985,815 

 

* อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีน ามาใชก้บัหน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เท่ากบัร้อยละ 6.50 
 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6. การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
 

ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 บริษทัพบขอ้ผิดพลาดเก่ียวกบังานระหว่างท าซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินคา้คงเหลือใน
งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มียอดสูงไปจ านวน 174.80 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัไดน้ า
สินคา้คงเหลือจ านวนดงักล่าวรับรู้เป็นตน้ทุนงานโครงการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะ
กิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ท าใหต้น้ทุนงานโครงการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มียอดสูงไป
จ านวน 174.80 ล้านบาท  บริษัทได้แก้ไขข้อผิดพลาดโดยปรับปรุงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี                
31 ธนัวาคม 2561 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและ      
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนว่าขอ้ผิดพลาดไดถู้กแกไ้ขในงวดบญัชี      
ท่ีขอ้ผดิพลาดไดเ้กิดข้ึน 

 

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินจากการปรับปรุงดงักล่าว  มีดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

 งบแสดงฐานะการเงินรวม / 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562 

สินคา้คงเหลือลดลง (174,801,893) 
ขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึน 174,801,893 

 

(หน่วย : บาท) 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม/ 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 
ส าหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2562 
ตน้ทุนงานโครงการลดลง 174,801,893 174,801,893 
ขาดทุนส าหรับงวดลดลง 174,801,893 174,801,893 
   

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง (บาท : หุน้) 0.0113 0.0113 
   

 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7. รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 
37.62  (31 ธันวาคม 2562 : ร้อยละ 37.62) ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท (ผูถ้ ือหุ ้นหลกัของบริษทั  
แคปปิทอลเอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) คือ ครอบครัวลีนะบรรจง) รายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ี
ครอบครัวลีนะบรรจง เป็นผูถื้อหุน้หลกัหรือเป็นกรรมการถือเป็นรายการระหวา่งกนักบับริษทั 

 

รายการคา้กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 

7.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้     
- บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั - - - 347,332 
- บริษทั ยดูบับลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากดั - - - 527,295 
- บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) 10,678,577 12,148,886 10,678,577 12,148,886 
- Sky Towers Infra Inc. - - 3,010,661 - 

รวม 10,678,577 12,148,886 13,689,238 13,023,513 
     

เงินทดรองจ่าย     
- บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั - - - 9,000,000 
- บริษทั ยดูบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั - - 3,629,540 32,129,540 
- UWCC (Cambodia) Company Limited - - 5,148,888 5,148,888 
- กรรมการ 50,000 2,605,271 50,000 2,313,160 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต - (292,111) (5,148,888) - 

รวม 50,000 2,313,160 3,679,540 48,591,588 
     

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน     

- บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) 2,074,779 1,778,511 2,074,779 1,778,511 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต (272,176) (272,176) (272,176) (272,176) 

รวม 1,802,603 1,506,335 1,802,603 1,506,335 
     

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้     
- บริษทั ดบับลิวยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั - 2,570,320 - 2,570,320 

     

     



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ดอกเบ้ียคา้งรับ     
- บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ  ากดั - - 17,780,939 17,780,939 
- บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั - - 67,573,316 67,573,316 
- บริษทั ยดูบับลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากดั - - 95,364,343 95,364,343 
- UWCC (Cambodia) Company Limited - - 4,082,769 3,983,174 
- Interglob Investment Company Limited 1,360,369 1,323,626 1,360,369 1,323,626 

รวม 1,360,369 1,323,626 186,161,736 186,025,398 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต (1,360,369) - (186,161,736) (166,920,833) 

สุทธิ - 1,323,626 - 19,104,565 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 12,531,180 19,862,327 19,171,381 84,796,321 
     

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา     
รายไดค้า้งรับค่าบริหารจดัการ     
-  บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั    -    - 4,601,657 - 
- บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั - - 3,760,845 1,050,551 
- บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั - - 3,099,648 293,892 
- บริษทั ยดูบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั - - 3,116,747 396,023 

รวม - - 14,578,897 1,740,466 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต - - (8,156,188) - 

สุทธิ - - 6,422,709 1,740,466 
     

รายไดค้า้งรับค่าเช่าเคร่ืองจกัร     
- บริษทั ดบับลิวยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั 3,424,000 3,424,000 3,424,000 3,424,000 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต (3,424,000) - (3,424,000) -    

สุทธิ - 3,424,000 - 3,424,000    
รวมสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - 3,424,000 6,422,709 5,164,466 

     

     
     
     
     
     
     
     



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
-  บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ  ากดั     

ราคาตามบญัชีตน้งวดตามท่ีรายงานไวเ้ดิม - - 6,823,524 134,339,999 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย 
การบญัชี (หมายเหตุ 5.1) - - (19,874) - 
ราคาตามบญัชีตน้งวดปรับปรุงใหม่ - - 6,803,650 134,339,999    
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด - - - 14,483,525 
ลดลงในระหวา่งงวด - - (2,776,699) (142,000,000) 
ยอดปลายงวด - - 4,026,951 6,823,524 
     

-  บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั     
ยอดตน้งวด - - 237,910,556 356,660,556 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด - - - 31,750,000 
ลดลงในระหวา่งงวด - - (14,400,000) (150,500,000) 
ยอดปลายงวด - - 223,510,556 237,910,556 

     

- บริษทั ยดูบับลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากดั     
ยอดตน้งวด - - 360,712,976 490,712,976 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด - - - 30,000,000 
ลดลงในระหวา่งงวด - - - (160,000,000) 
ยอดปลายงวด - - 360,712,976 360,712,976 
     

-  UWCC (Cambodia) Company Limited     
ยอดตน้งวด - - 33,467,642 31,580,921 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด - - 787,960 1,886,721 
ลดลงในระหวา่งงวด - - -  -  
ยอดปลายงวด - - 34,255,602 33,467,642 

     

     
     
     
     
     
     
     



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั(ต่อ)     
-  Interglob Investment Company Limited     

ยอดตน้งวด 8,060,119 8,682,290 8,060,119 8,682,290 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด 223,743  -    223,743  -    
ลดลงในระหวา่งงวด - (622,171) - (622,171) 
ยอดปลายงวด 8,283,862 8,060,119 8,283,862 8,060,119 

รวมเงินใหกู้ย้มื 8,283,862 8,060,119 630,789,947 646,974,817 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต (8,283,862) - (630,789,947) (632,091,173) 

สุทธิ - 8,060,119 - 14,883,644 
     

เจา้หน้ีอ่ืน     
- บริษทั ดบับลิวยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั - 1,450,795 - 1,450,795 

     

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน     
- บริษทั ดบับลิวยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั 155,173 345,805 155,173 345,805 

     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     
- บริษทั ดบับลิวยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั 305,184 934,162 305,184 934,162 
- กรรมการ 20,000 298,105 20,000 298,105 

รวม 325,184 1,232,267 325,184 1,232,267 
     

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย     
- บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั - - - 104,110 
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 9,758,042 6,417,370 9,758,042 6,417,370 
- บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 603,967 331,119 603,967 331,119 
- บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั 8,060,406 5,628,287 8,060,406 5,628,287 

รวม 18,422,415 12,376,776 18,422,415 12,480,886 
     

ค่าเช่าพ้ืนท่ีและบริการส านกังานคา้งจ่าย     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 2,825,280 1,952,640 2,825,280 1,952,640 

     

ค่าบริการตรวจสอบภายในคา้งจ่าย     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 192,600 192,600 192,600 192,600 

     

ค่าธรรมเนียมหนงัสือค ้าประกนัคา้งจ่าย     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 310,572 3,550,260 310,572 3,550,260 
           รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 22,231,224 21,101,143 22,231,224 21,205,253 

     



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

28 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เงินกูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
- บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั     

ยอดตน้งวด - - 10,000,000 15,000,000 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด - - -  - 
ลดลงในระหวา่งงวด - - (10,000,000) (5,000,000) 
ยอดปลายงวด - - - 10,000,000 
     

- บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั     
ยอดตน้งวด - - - 2,579,830 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด - - - - 
ลดลงในระหวา่งงวด - - - (2,579,830) 
ยอดปลายงวด - - - - 
     

- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน)     
ราคาตามบญัชีตน้งวดตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 110,000,000 120,000,000 110,000,000 120,000,000 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย 
การบญัชี (หมายเหตุ 5.1) (475,149) 

 
-    (475,149) 

 
- 

ราคาตามบญัชีตน้งวดปรับปรุงใหม่ 109,524,851 120,000,000   109,524,851 120,000,000    
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด 663,743 60,000,000 663,743 60,000,000 
ลดลงในระหวา่งงวด (663,916) (70,000,000) (663,916) (70,000,000) 
ยอดปลายงวด 109,524,678 110,000,000 109,524,678 110,000,000 
     

- บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน)     
ราคาตามบญัชีตน้งวดตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 54,500,000 28,500,000 54,500,000 28,500,000 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย 
การบญัชี (หมายเหตุ 5.1) (424,288) 

 
-    (424,288) 

 
- 

ราคาตามบญัชีตน้งวดปรับปรุงใหม่ 54,075,712 28,500,000    54,075,712 28,500,000   
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด 10,320,086 26,000,000 10,320,086 26,000,000 
ลดลงในระหวา่งงวด (20,027,447) -    (20,027,447) -    
ยอดปลายงวด 44,368,351 54,500,000 44,368,351 54,500,000 

     

     
     
     
     



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เงินกูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั(ต่อ)     
- บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั     

ราคาตามบญัชีตน้งวดตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 90,000,000 80,000,000 90,000,000 80,000,000 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย 
การบญัชี (หมายเหตุ 5.1) (102,625) 

 
- (102,625) 

 
- 

ราคาตามบญัชีตน้งวดปรับปรุงใหม่ 89,897,375 80,000,000    89,897,375 80,000,000    
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด 200,322 10,000,000 200,322 10,000,000 
ลดลงในระหวา่งงวด (10,221,784) - (10,221,784) -    
ยอดปลายงวด 79,875,913 90,000,000 79,875,913 90,000,000 

รวม 233,768,942 254,500,000 233,768,942 264,500,000 
     

หน้ีสินตามสัญญาเช่า     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน)     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าตน้งวดตามท่ีรายงานไวเ้ดิม - - - - 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย 
     การบญัชี (หมายเหตุ 5.2) 1,724,337 - 1,724,337 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าตน้งวดปรับปรุงใหม่ 1,724,337 - 1,724,337 - 
ท าสัญญาเพ่ิมระหวา่งงวด - - - - 
จ่ายช าระระหวา่งงวด (313,015) - (313,015) - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าปลายงวด 1,411,322 - 1,411,322 - 

 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่า มีดงัน้ี 
     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 หน้ีสินตาม 
สญัญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

หน้ีสินตาม 
สญัญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 1,440,000 (28,678) 1,411,322 1,440,000 (28,678) 1,411,322 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  - - - - - - 
รวม 1,440,000 (28,678) 1,411,322 1,440,000 (28,678) 1,411,322 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562  เงินกู้ยืมระยะสั้ นระหว่างกนัเป็นเงินกู้ยืมในรูปตัว๋สัญญา       
ใชเ้งินและสญัญาเงินกูย้มื ระยะเวลา 3 เดือน - 1 ปี คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.20 - 5.25 ต่อปี 

 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากงานโครงการ     
-  บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) 2,250,977 - 2,250,977 - 
-  Sky Towers Infra Inc. - - 2,900,245 - 

รวม 2,250,977 - 5,151,222 - 
     

รายไดค้่าเช่าเคร่ืองจกัร     
- บริษทั ดบับลิวยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั               - 600,000                  - 600,000 
     

รายไดค้า่บริหารจดัการ     
-  บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั - - 2,078,556 - 
- บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั - - 1,431,895 782,130 
- บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั - - 1,247,134 114,921 
- บริษทั ยดูบับลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากดั - - 1,247,134 275,742 

รวม - - 6,004,719 1,172,793 
     

รายไดด้อกเบ้ียรับ     
- บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ  ากดั - - - 686,017 
- บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั - - - 3,513,396 
- บริษทั ยดูบับลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากดั - - - 5,513,076 
- UWCC (Cambodia) Company Limited - - - 512,597 
- Interglob Investment Company Limited - 127,317 - 127,317 

รวม - 127,317 - 10,352,403 
     

รายไดอ่ื้น     
-  Sky Towers Infra Inc. - - 102,976 - 
     

ตน้ทุนบริการจา้งเหมา     
- บริษทั ดบับลิวยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั 285,218 6,041,049 285,218 6,041,049 

     

ค่าบริหารจดัการส านกังาน     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 576,000 876,480 576,000 876,480 

     

ค่าเช่าส านกังาน     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 360,000 242,880 360,000 242,880 

     
     



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 
ค่าบริการตรวจสอบภายใน     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 240,000 240,000 180,000 180,000 

     

ค่าธรรมเนียมใชห้ลกัประกนั     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 136,127 1,052,329 136,127 822,739 

     

ดอกเบ้ียจ่าย     
- บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั - - - 149,589 
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 2,191,811 1,161,041 2,191,811 1,161,041 
- บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 925,827 348,169 925,827 348,169 
- บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั 1,390,845 1,047,124 1,390,845 1,047,124 

รวม 4,508,483 2,556,334 4,508,483 2,705,923 

 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากงานโครงการ     
-  บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) 4,776,357 - 4,776,357 - 
-  Sky Towers Infra Inc. - - 2,900,245 - 

รวม 4,776,357 - 7,676,602 - 
     

รายไดจ้ากการขายสินคา้อุตสาหกรรม     
- บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั - - - 270,000 
     

รายไดค้่าเช่าเคร่ืองจกัร     
- บริษทั ดบับลิวยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั                  - 1,200,000                   - 1,200,000 
     

รายไดค้่าบริหารจดัการ     
-  บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั - - 4,300,614 - 
- บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั - - 3,514,809 1,546,146 
- บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั - - 2,994,491 186,113 
- บริษทั ยดูบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั - - 2,994,491 606,195 

รวม - - 13,804,405 2,338,454 
     
     



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 
รายไดเ้งินปันผลรับ     
- บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั - - - 1,920,000 
     

รายไดด้อกเบ้ียรับ     
- บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ  ากดั - - - 2,383,750 
- บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั - - - 3,973,558 
- บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั - - - 8,902,070 
- บริษทั ยดูบับลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากดั - - - 12,917,926 
- UWCC (Cambodia) Company Limited - - - 1,019,533 
- Interglob Investment Company Limited - 255,767 - 255,767 

รวม - 255,767 - 29,452,604 
     

รายไดอ่ื้น     
-  Sky Towers Infra Inc. - - 102,976 - 
     

ตน้ทุนบริการจา้งเหมา     
- บริษทั ดบับลิวยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั 1,738,628 12,909,200 1,738,628 12,909,200 

     

ค่าบริหารจดัการส านกังาน     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั(มหาชน) 1,152,000 1,267,200 1,152,000 1,267,200 

     

ค่าเช่าส านกังาน     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั(มหาชน) 720,000 485,760 720,000 485,760 

     

ค่าบริการตรวจสอบภายใน     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั(มหาชน) 480,000 480,000 360,000 360,000 

     

ค่าธรรมเนียมใชห้ลกัประกนั     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั(มหาชน) 443,566 1,953,956 443,566 1,636,438 

     

ดอกเบ้ียจ่าย     
- บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั - - 77,596 297,534 
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 3,340,500 2,403,781 3,340,500 2,403,781 
- บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 1,518,848 692,511 1,518,848 692,511 
- บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั 2,514,001 2,082,740 2,514,001 2,082,740 

รวม 7,373,349 5,179,032 7,450,945 5,476,566 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

33 

7.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,461,396 2,422,992 4,461,396 2,422,992 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 100,298 42,513 100,298 42,513 
              รวม 4,561,694 2,465,505 4,561,694 2,465,505 

 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,696,629 4,763,986 8,696,629 4,763,986 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 200,596 85,025 200,596 85,025 
              รวม 8,897,225 4,849,011 8,897,225 4,849,011 

 

7.4 นโยบายการก าหนดราคาระหวา่งกนั 
 

รายการธุรกิจ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากงานโครงการ ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มหกัตน้ทุนขายในอตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 10.00 
รายไดจ้ากการขาย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มหกัตน้ทุนขายในอตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 5.00 - 10.00 
ดอกเบ้ียรับ ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการโดยอา้งอิงจากตน้ทุนเงินกูย้มืของบริษทั 
เงินปันผลรับ ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บ ริหาร ได้แก่ 
เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง และโบนสั 

ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ดอกเบ้ียจ่าย ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการโดยอา้งอิงจากตน้ทุนเงินกูย้มืของบริษทั 
ค่าจา้งเหมา ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
เช่าทรัพยสิ์น ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มในอตัราประมาณร้อยละ 10.00 ถึงร้อยละ 30.00 
ค่าบริหารจดัการ ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมการน าทรัพยสิ์นเป็นหลกัประกนั
วงเงินสินเช่ือ 

อตัราร้อยละ 0.50 - 2.00 ต่อปีของมูลค่าจ านอง 

ค่าตรวจสอบภายใน ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการของบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7.5  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ ์
 บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) บริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ  ากดั บริษทัยอ่ย 
 บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั บริษทัยอ่ย 
 บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั บริษทัยอ่ย 
 บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั บริษทัยอ่ย 
 บริษทั ยดูบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั บริษทัยอ่ย 
 UWCC (Cambodia) Company Limited บริษทัยอ่ย 
 Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางออ้ม 
 Ultra Network Pte.Ltd. บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางออ้ม 
 Ultra Asia Investment Pte.Ltd. บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางออ้ม 
 Sky Towers Infra Inc. บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางออ้ม 
 บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม 
 บริษทั สระบุรี เอนเนอยี ่ซิสเตม็ส์ 2 จ  ากดั บริษทัร่วม 
 Interglob Investment Company Limited  บริษทัร่วม 
 บริษทั พาโนวา่ จ ากดั บริษทัร่วม 
 บริษทั ซนัฟลาวเวอร์กรีน จ ากดั กิจการร่วมคา้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
 บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
 บริษทั ไปป์ ไลน ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
 บริษทั เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากดั เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
 บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
 บริษทั ดบัเบิลยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ ์จ ากดั เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
 ผูบ้ริหารส าคญั บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผดิชอบในการวางแผนสัง่การและควบคุมกิจการต่าง ๆของกิจการ 
  ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งน้ีรวมถึงกรรมการของบริษทั 
  (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 
7.6  ภาระผกูพนั 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาบริการจ านวน 1 สัญญากบับริษทัใหญ่
โดยมีระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน โดยบริษทัมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ 192,000 บาท 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไดค้  ้าประกนัใหก้บับริษทัยอ่ย 1 แห่ง โดยไม่มีการคิดค่าใชจ่้ายระหวา่งกนัใน
วงเงิน 15.60 ลา้นบาท  

 

 

 

 

 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

35 

8. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  12,148,886  3,010,661  12,148,886  
เกินก าหนดช าระ 1 ถึง 3 เดือน 2,167,691  -  2,167,691  874,627  
เกินก าหนดช าระ 3 ถึง 6 เดือน -  -  -  -  
เกินก าหนดช าระ 6 ถึง 12 เดือน 8,510,886  -  8,510,886  -  
เกินก าหนดช าระมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป -  -  -  -  
                  รวม 10,678,577 12,148,886 13,689,238 13,023,513 
ลูกหน้ีอ่ืน 2,124,779   4,383,782 10,903,208  50,370,099 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ -  2,570,320  -  2,570,320  
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,360,369   1,323,626 186,161,736  186,025,398 
หกั คา่เผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต (1,632,545) (564,287) (191,582,801) (167,193,009) 
                  รวม 12,531,180 19,862,327 19,171,381 84,796,321 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวด 
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด (564,287) (167,193,009) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด (1,068,258) (24,389,792) 
ลดลงในระหวา่งงวด - - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (1,632,545) (191,582,801) 

 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9. สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
รายไดค้า้งรับ 3,424,000 3,424,000 18,002,897 5,164,466 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต (3,424,000) - (11,580,188) - 
                 สุทธิ - 3,424,000 6,422,709 5,164,466 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตสินทรัพยต์ามสัญญา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาตามบญัชีตน้งวดตามท่ีรายงานไวเ้ดิม - - 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 5.1) (3,424,000) (3,928,393) 
ราคาตามบญัชีตน้งวดปรับปรุงใหม่ (3,424,000) (3,928,393) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด - (8,133,135) 
ลดลงในระหวา่งงวด - 481,340 
ยอดคงเหลือปลายงวด (3,424,000) (11,580,188) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้ 116,198,009 131,563,533 111,443,772 126,609,078 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต (21,137,288) (18,488,473) (16,383,051) (13,747,274) 
 สุทธิ 95,060,721 113,075,060 95,060,721 112,861,804 
ลูกหน้ีอ่ืน 5,758,935 4,532,179 1,492,643 858,348 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 832,328 1,287,717 493,204 1,281,966 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 10,129,649 13,755,693 10,129,649 13,755,693 
เงินทดรองจ่าย 14,167,034 16,295,791 159,360 2,654,376 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 1,025,409 24,291,471 1,016,242 23,528,524 
                 รวมลูกหน้ีอ่ืน 31,913,355 60,162,851 13,291,098 42,078,907 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต (16,537,578) (13,591,415) - -    
                    สุทธิ 15,375,777 46,571,436 13,291,098 42,078,907 
  รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 110,436,498 159,646,496 108,351,819 154,940,711 

 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 35,933,550 73,710,980 35,933,550 73,510,762 
เกินก าหนดช าระ 1 ถึง 3 เดือน 50,061,263 8,836,263 50,061,263 8,836,263 
เกินก าหนดช าระ 3 ถึง 6 เดือน 2,056,162 27,484,948 2,056,162 27,484,948 
เกินก าหนดช าระ 6 ถึง 12 เดือน 9,112,813 3,029,831 9,112,813 3,029,831 
เกินก าหนดช าระมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 19,034,221 18,501,511 14,279,984 13,747,274 
                 รวม 116,198,009 131,563,533 111,443,772  126,609,078  
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต (21,137,288) (18,488,473) (16,383,051) (13,747,274) 
                  สุทธิ 95,060,721  113,075,060  95,060,721  112,861,804  

 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี         
30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวดตามท่ีรายงานไวเ้ดิม (18,488,473) (13,747,274) 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุขอ้ 5.1) (1,985,592) (1,985,592) 
ยอดคงเหลือตน้งวดปรับปรุงใหม่ (20,474,065) (15,732,866) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด (2,124,924) (2,111,886) 
ลดลงในระหวา่งงวด 1,461,701 1,461,701 
ยอดคงเหลือปลายงวด (21,137,288) (16,383,051) 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือตน้งวด  (13,591,415) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด  (2,531,870) 
ลดลงในระหวา่งงวด  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (414,293) 
ยอดคงเหลือปลายงวด  (16,537,578) 

 
11. สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
รายไดค้า้งรับ 178,939 537,670 178,939 537,670 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต (165,275) - (165,275) - 
สุทธิ 13,664 537,670 13,664 537,670 

 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - กิจการอ่ืน ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด  - 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด  (165,275) 
ไดรั้บช าระคืนในระหวา่งงวด  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด  (165,275) 

 
12.     สินคา้คงเหลือ 
 

ประกอบดว้ย 

       (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
  

 
ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
 

 
 

ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
สินคา้ส าเร็จรูป 18,851,126 (17,355,187) 1,495,939  19,091,590 (17,488,708) 1,602,882 
งานระหวา่งท า 129,733,634 (42,255,108) 87,478,526  128,735,279 (46,239,121) 82,496,158 
วตัถุดิบ 118,855,767 (19,181,227) 99,674,540  147,011,763 (17,144,094) 129,867,669 
วสัดุโรงงาน 18,602,830 (1,110,867) 17,491,963  24,056,303 (18,116) 24,038,187 
สินคา้ระหวา่งทาง - - -  237,994 - 237,994 

รวม 286,043,357 (79,902,389) 206,140,968  319,132,929 (80,890,039) 238,242,890 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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       (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 
  

 
ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
 

 
 

ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
สินคา้ส าเร็จรูป 18,851,126 (17,355,187) 1,495,939  19,091,590 (17,488,708) 1,602,882 
งานระหวา่งท า 119,335,402 (31,856,877) 87,478,525  118,644,632 (36,148,474) 82,496,158 
วตัถุดิบ 115,515,944 (15,841,403) 99,674,541  143,671,939 (13,804,270) 129,867,669 
วสัดุโรงงาน 18,602,830 (1,110,867) 17,491,963  24,056,303 (18,116) 24,038,187 
สินคา้ระหวา่งทาง - - -  237,994 - 237,994 

รวม 272,305,302 (66,164,334) 206,140,968  305,702,458 (67,459,568) 238,242,890 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่จากการลดมูลค่าสินคา้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด (80,890,039) (67,459,568) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด (3,129,884) (3,129,884) 
โอนกลบัในระหวา่งงวด 4,425,118 4,425,118 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (307,584) - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (79,902,389) (66,164,334) 

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายมีจ านวน 
186.57 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและจ านวน 188.27 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 : จ านวน 448.74 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและจ านวน 448.33 ลา้นบาทในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) 

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัได้โอนกลบัค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินคา้
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดจ้ าหน่ายสินคา้ดงักล่าวแลว้ จ านวน 4.43 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ (ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 : กลุ่มบริษทัไม่มีโอนกลบัค่าเผือ่จากการลดมูลค่าสินคา้) 

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563  สินคา้คงเหลือบางส่วนที่กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ าหน่ายไดเ้กินกว่า 12 เดือน       
นบัจากรอบระยะเวลารายงานมีประมาณ 17.36 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธนัวาคม 
2562 : ประมาณ 17.49 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13. เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 8,283,862 8,060,119 630,789,947 646,974,817 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต (8,283,862) - (630,789,947) (632,091,173) 

สุทธิ -    8,060,119 - 14,883,644 

 
รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวด

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด - (632,091,173) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด (8,283,862) (13,098,774) 
ลดลงในระหวา่งงวด - 14,400,000 
ยอดคงเหลือปลายงวด (8,283,862) (630,789,947) 

 
14. กลุ่มสินทรัพย(์หน้ีสินในกลุ่มสินทรัพย)์ท่ีจะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 
 

ในระหว่างไตรมาส 1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี่ จ  ากดั มีมติอนุมติัจ าหน่ายเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ให้แก่ผูส้นใจขอซ้ือ ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัจดัประเภทเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทั
ดงักล่าวดว้ยมูลค่าตามบญัชีจ านวน 15.30 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม เป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็น
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

42 

เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้ขายหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยการจ าหน่าย
เงินลงทุนในบริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากัด จ านวน 23,999,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99            
ของทุนช าระแลว้ทั้งหมด บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั จ านวน 1,662,498 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ        
ทุนช าระแลว้ทั้งหมด และบริษทั ยูดบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั จ านวน 1,593,748 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของทุนช าระแลว้ทั้งหมดให้แก่ผูส้นใจขอซ้ือหน่วยธุรกิจโรงไฟฟ้า ซ่ึงการขายมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ ดงันั้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัดงักล่าวในงบการเงินรวมและเงินลงทุน
ในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายและ
หน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

 
กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายสุทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 

ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 39,752,361 102,679,939 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 48,912,304 59,769,579 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 39,637,354 43,178,840 
สินคา้คงเหลือ 17,260,765 45,412,332 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์(สุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า) 665,409,171 808,124,733 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช(้สุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า) 1,459,161 - 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 24,775,384 23,620,341 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน(สุทธิจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า) 38,629,507 46,812,030 
สินทรัพยอ่ื์น 11,167,416 7,211,091 

รวม 887,003,423 1,136,808,885 
   

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 30,803,290 34,226,475 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 47,761,984 44,281,400 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 28,621,426 29,491,357 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 698,795 759,831 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 262,768,329 277,139,035 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 39,593 353,531 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,036,080 3,102,253 
หน้ีสินอ่ืน 50,605,219 40,008,214 

รวม 423,334,716 429,362,096 
กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทไวเ้ป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายสุทธิ 463,668,707 707,446,789 

 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ทุนช าระแลว้ (บาท) สดัส่วนเงินลงทุน (%) จ านวนเงิน (บาท) 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย       
บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน  ไบโอแมส จ ากดั 240,000,000 240,000,000 99.99 99.99 161,212,431 161,212,431 
บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั  166,250,000 166,250,000 99.99 99.99 317,383,269 317,383,269 
บริษทั ยดูบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั  159,375,000 159,375,000 99.99 99.99 252,421,281 252,421,281 
                   รวม     731,016,981 731,016,981 
หกั ผลขาดทุนดอ้ยค่า     (267,348,274) - 
                  สุทธิ     463,668,707 731,016,981 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีราคาตามบญัชีจ านวน 375.21 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : 398.28 ลา้นบาท) ไดถู้กจดทะเบียนจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร
และเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง 

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่ากลุ่มสินทรัพย ์        
ท่ีจะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายจ านวน 149.44 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และจ านวน 267.35    
ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการตามล าดบั เน่ืองจากผูบ้ริหารคาดว่าเงินท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกลุ่มสินทรัพยท่ี์ถือ
ไวเ้พื่อขายต ่ากวา่ราคาตามบญัชี 

 
15. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากธนาคารจ านวน 17.93 ลา้นบาท และ 22.75 ลา้นบาท
ตามล าดบั นั้นไดน้ าไปเป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินในประเทศ เพื่อออกหนงัสือค ้าประกนัในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

ประเภทและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) อตัราร้อยละ (หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 
จดทะเบียน 
ในประเทศ 

ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีราคาทุน 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทัร่วมแต่ละรายทีม่ีสาระส าคญั           
บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายสีทา

ภายนอก 
ไทย 268,500 268,500 24.98 24.98 42,994 18,614 222,472 222,472 

บริษทั สระบุรี เอนเอนยี ่ซิสเตม็ส์ 2 จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ไทย 21,750 21,750 30.00 30.00 6,307 6,307 6,525 6,525 
บริษทั พาโนวา่ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเช้ือเพลิง

จากขยะมูลฝอย 
ไทย 22,220 22,220 30.00 30.00 7,009 7,009 6,954 6,954 

           
บริษทัร่วมแต่ละรายทีไ่ม่มีสาระส าคญั   (หน่วย:ดอลล่าร์สหรัฐ)      
Ultra Asia Investment Pte.Ltd. ขายและใหเ้ช่า

อสงัหาริมทรัพย ์
กมัพูชา 25,000 25,000 48.00 48.00 755 755 1,230 1,230 

       57,065 32,685 237,181 237,181 

หกั ผลขาดทุนดอ้ยค่า         (174,104) (174,104) 
สุทธิ         63,077 63,077 

 
กลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนใน บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ซ่ึงยอดคงเหลือของบญัชีเงินลงทุนดงักล่าวซ่ึง
แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 42.99 ลา้นบาท และส่วนแบ่งผลก าไรจาก
เงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวจ านวน 24.38 ลา้นบาท ไดแ้สดงรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยใชข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทัร่วมซ่ึงจดัท าโดยผูบ้ริหาร
ของบริษทัร่วมและอยูร่ะหวา่งการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมซ่ึงยงัไม่แลว้เสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

ส่วนประกอบของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวม  และมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยใน                  
งบการเงินเฉพาะกิจการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ (พนับาท) สัดส่วนเงินลงทุน (%) วิธีราคาทุน (พนับาท) เงินปันผล (พนับาท) 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษัทย่อยที่ไม่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
บริษทั อลัตร้าเอเชีย จ ากดั  18,250 18,250 99.99 99.99 18,249 18,249 - - 
บริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่ไม่มีสาระส าคญั        
บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ  ากดั  250,000 250,000 65.00 65.00 163,415 163,415 - - 
         

ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ (USD) สัดส่วนเงินลงทุน (%) วิธีราคาทุน (พนับาท) เงินปันผล (พนับาท) 
 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมที่ไม่มีสาระส าคญั        
UWCC (Cambodia) Company Limited 25,000  25,000  70.00 70.00 899 899 - - 
          รวม     182,563 182,563 - - 
หกั ผลขาดทุนดอ้ยค่า     (164,314) (164,314) - - 
          สุทธิ     18,249 18,249 - - 

 
18.   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาตามบญัชีตน้งวดตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 331,843,808 304,939,645 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
    (หมายเหตุ 5.2) 

 
(3,492,584) 

 
(3,492,584) 

ราคาตามบญัชีตน้งวดปรับปรุงใหม่ 328,351,224 301,447,061 
ซ้ือสินทรัพย ์ 3,097,878 1,335,855 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (4,921,878) (4,453,229) 
โอนเป็นสินทรัพยร์อจ าหน่าย (15,731,428) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 342,596 - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด                                                     311,138,392 298,329,687 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงั          
ใชง้านอยู ่ ราคาทุนก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวน 230.91 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : 
จ านวน 271.12 ลา้นบาท) 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ท่ีดินของกลุ่มบริษทัซ่ึงมีราคาตามบญัชีจ านวน 253.53 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 
: 253.53 ลา้นบาท) ไดถู้กจดทะเบียนจ านองไวเ้ป็นหลกัประกนัในการออกหุน้กูก้บับริษทัหลกัทรัพยแ์ห่งหน่ึง 

 

19. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาตามบญัชีตน้งวดตามท่ีรายงานไวเ้ดิม - 
 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 5.2) 6,335,394 
 ราคาตามบญัชีตน้งวดปรับปรุงใหม่ 6,335,394 
 สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มข้ึน  210,838 
 ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,121,345) 
 ราคาตามบญัชีปลายงวด 5,424,887 

 

20. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาตามบญัชีตน้งวด  1,789,909  
ซ้ือสินทรัพย ์ 144,000 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด  (257,336) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด                                                     1,676,573 

 

 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21.   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เจา้หน้ีการคา้ 193,989,331 221,796,730 193,895,036 221,387,585 
เจา้หน้ีอ่ืน 12,233,362 4,158,603 11,612,195 3,777,806 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,878,380 17,312,726 5,542,307 16,663,089 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,035,620 4,727,397 3,035,620 4,727,397 
ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 4,282,140 6,357,283 4,282,140 6,357,283 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,183,301 570,916 1,147,894 525,386 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1,174,693 473,828 1,174,693 473,828 
                        รวม 221,776,827 255,397,483 220,689,885 253,912,374 

 
22. หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา-กิจการอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 40,273,568 52,426,891 40,273,568 52,416,345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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23. ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
 

รายการเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563   
มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ประมาณการหน้ีสินตน้งวด 64,686,730 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด - 
ลดลงในระหวา่งงวด (27,573,915) 
ประมาณการหน้ีสินปลายงวด 37,112,815 

 
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย - ประมาณการหน้ีสิน มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
หมุนเวยีน 37,112,815 64,686,730 
ไม่หมุนเวยีน  - - 

รวม 37,112,815 64,686,730 

 
24. เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 59,000,000 49,000,000 59,000,000 49,000,000 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืนมีก าหนดช าระเงินตน้คืน
ทั้ งจ านวนใน เดือนธันวาคม  2563 และมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 6.25 ต่อปี   ซ่ึ ง เป็น เงินกู้ยืมระยะสั้ น 
ท่ีไม่มีหลกัประกนั 

 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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25. หุน้กู ้
 

การเปล่ียนแปลงของหุน้กู ้ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม / 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตน้งวดท่ีรายงานไวเ้ดิม 600,000,000 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 5.1) (5,239,984) 
ตน้งวดปรับปรุงใหม่ 594,760,016 
กูย้มืเพ่ิมในระหวา่งงวด - 
จ่ายช าระในระหวา่งงวด (300,000,000) 
ตดัจ่ายค่าธรรมเนียม 2,392,334 
หุน้กูป้ลายงวด 297,152,350 

 
หุน้กูมี้รายละเอียด อตัราดอกเบ้ียและระยะเวลาช าระคืนสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 วงเงิน (ลา้นบาท)    
 ณ วนัท่ี    
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม     
 2563 2562 ระยะเวลา อตัราดอกเบ้ีย การค ้าประกนั 
วงเงินท่ี 1  - 300.00 ม.ค. 61 - ม.ค. 63 6.25 ต่อปี หลกัทรัพยข์องบริษทัใหญ่นอกจากน้ีภายใตเ้ง่ือนไขการ

ออกหุน้กูบ้ริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการและ
รักษาอตัราส่วนทางการเงิน 

วงเงินท่ี 2 300.00 300.00 ธ.ค. 62 - มี.ค. 64 6.50 ต่อปี หลกัทรัพยข์องบริษทัใหญ่นอกจากน้ีภายใตเ้ง่ือนไขการ
ออกหุน้กูบ้ริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการและ

รักษาอตัราส่วนทางการเงิน 
   รวม 300.00 600.00    

 

จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายส าหรับหุน้กู ้มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ไม่เกิน 1 ปี 297,152,350 300,000,000 
2 ปี - 5 ปี           - 300,000,000 

รวม 297,152,350 600,000,000 

 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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26. หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 

ประกอบดว้ย 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า-กิจการอ่ืน 2,997,735 2,599,387 2,662,100 2,143,005 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,411,322 - 1,411,322 - 

รวม 4,409,057 2,599,387 4,073,422 2,143,005 

 
การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสญัญาเช่าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าตน้งวดตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 2,599,387 2,143,005 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 2,842,810 2,842,810 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าตน้งวดปรับปรุงใหม่ 5,442,197 4,985,815 
ท าสัญญาเพ่ิมระหวา่งงวด 210,837 210,837 
จ่ายช าระระหวา่งงวด (1,243,977) (1,123,230) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าปลายงวด 4,409,057 4,073,422 

 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่า มีดงัน้ี 
 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 3,291,622 (165,203) 3,126,419 2,944,665 (153,881) 2,790,784 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  1,339,878 (57,240) 1,282,638 1,339,878 (57,240) 1,282,638 
รวม 4,631,500 (222,443) 4,409,057 4,284,543 (211,121) 4,073,422 

 
     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 1,508,778 (130,955) 1,377,823 1,188,511 (97,938) 1,090,573 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  1,291,562 (69,998) 1,221,564 1,104,739 (52,307) 1,052,432 
รวม 2,800,340 (200,953) 2,599,387 2,293,250 (150,245) 2,143,005 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาเช่ากบัคู่สัญญาหลายแห่งเพื่อเช่ายานพาหนะและค่าเช่าพื้นท่ี
ส านักงาน จ านวน 9 สัญญา (31 ธันวาคม 2562 : จ านวน 5 สัญญา) สัญญาเช่าก าหนดช าระค่าเช่าเป็นงวดรายเดือน
ตั้งแต่เดือนละ 5,000 บาทถึงเดือนละ 120,000 บาท  (31 ธนัวาคม 2562 : เดือนละ 8,107 บาท ถึงเดือนละ 59,787 บาท) 
โดยมีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 3 ปีถึง 5 ปี (31 ธนัวาคม 2562 : 3 ปีถึง 5 ปี) 

 
27.   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี            
30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม / 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ตน้งวด   40,485,945  
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  1,432,952 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  495,642 
ผลประโยชน์ท่ีจ่าย  (10,323,910) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ปลายงวด  32,090,629 

 
28. หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี              
30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจากการ   
 1 มกราคม เปล่ียนแปลง รับรู้ในก าไร 30 มิถุนายน 
 2563 นโยบายการบญัชี หรือขาดทุน 2563 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - กิจการอ่ืน 788,479 - - 788,479 
สินคา้คงเหลือ 7,795,403 - (707,714) 7,087,689 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (49,765,239) - - (49,765,239) 
หุน้กู ้     - (159,504) 8,426 (151,078) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,801,744 - (383,618) 6,418,126 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (629,429) - 194,689 (434,740) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (35,009,042) (159,504) (888,217) (36,056,763) 

 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจากการ   
 1 มกราคม เปล่ียนแปลง รับรู้ในก าไร 30 มิถุนายน 
 2563 นโยบายการบญัชี หรือขาดทุน 2563 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - กิจการอ่ืน 788,479 - - 788,479 
สินคา้คงเหลือ 7,795,403 - (707,714) 7,087,689 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (49,765,239) -               - (49,765,239) 
หุน้กู ้ - (159,504) 8,426 (151,078) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,801,744 - (383,618) 6,418,126 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (629,429) - 194,689 (434,740) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (35,009,042) (159,504) (888,217) (36,056,763) 

 

กลุ่มบริษทัแสดงรายการสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีโดยหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชีใน         
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกรณีท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยภาษีเดียวกนัและถูกจดัเก็บภาษี               
โดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีเดียวกนั ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

จ านวนเงินท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย/์ 
     หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

  
 

  

   - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - - - - 
   - หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 36,056,763 35,009,042 36,056,763 35,009,042 

รวม 36,056,763 35,009,042 36,056,763 35,009,042 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้     

- หมดอายใุนอีก 1 ปี  25,299,906 8,491,921 - - 
- หมดอายใุนอีก 2 -13 ปี  182,501,501 182,389,249 47,212,011 43,694,777 

ผลแตกต่างชัว่คราว 309,951,240 253,512,182 299,213,580 243,387,816 
                     รวม 517,752,647 444,393,352 346,425,591 287,082,593 

 
29. ทุนเรือนหุน้ 

 

การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 
 

 จ านวนหุน้ หุน้สามญั 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท)   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 19,071,197,130 1,907,119,713 
ลดทุนระหวา่งงวด (5,908,671,250) (590,867,125) 
เพิ่มทุนระหวา่งงวด  3,948,757,764 394,875,776 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 17,111,283,644 1,711,128,364 

 

 จ านวนหุน้ หุน้สามญั 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ (มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท)   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 13,162,525,880 1,316,252,588 
ออกหุน้เพิ่มระหวา่งงวด - - 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 13,162,525,880 1,316,252,588 

 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563  ไดมี้มติเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

 

-  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,907,119,713 บาท  เป็นทุน              
จดทะเบียนใหม่จ านวน 1,316,252,588 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 5,908,671,250 หุ้น    
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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- อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิมจ านวน 1,316,252,588 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
1,711,128,364 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 3,948,757,764 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการ
เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

 

-  อนุมติัใหจ้ดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 3,948,757,764 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ภายใต้
เง่ือนไขและสัดส่วนตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของวตัถุประสงคก์ารเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป(General Mandate) 
ดงัน้ี 

    1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 2,632,505,176 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี
คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พิม่ทุน) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 

 

    2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 1,316,252,588 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี
คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พิ่มทุน) เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 

 

บริษทัได้ด าเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี              
15 พฤษภาคม 2563 ส าหรับการลดทุนจดทะเบียนและเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 ส าหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 
30.   ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้  

 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั - - - - 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้                   
เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการของ     

- สินทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อด าเนินงาน 888,217 41,699,788 888,217 (3,519,391) 
- สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 11,582,676 - - - 
         รวมค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 12,470,893 41,699,788 888,217 (3,519,391) 

 

 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้กับขาดทุนทางบญัชี ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี       
30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 

ขาดทุนทางบญัชี (181,491,030) (257,194,773) (294,676,702) (182,782,492) 

     

อตัราภาษีท่ีใช ้ 20% 20% 20% 20% 

ภาษีเงินไดค้  านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ (36,298,206) (51,438,955) (58,935,340) (36,556,498) 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 27,627,911 55,085,346 61,600,792 12,480,787 

ผลแตกต่างชัว่คราวงวดก่อนท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (6,511,895) - (5,775,028) - 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัในการค านวณก าไรทางภาษี 1,790,993 1,308,799 480,560 938,241 

ผลกระทบจากอตัราภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ย (57,886) - - - 

ผลขาดทุนจากการด าเนินงานส าหรับงวด 25,919,976 36,744,598 3,517,233 19,618,079 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ 12,470,893 41,699,788 888,217 (3,519,391) 
 

อตัราภาษีท่ีบงัคบัใช ้ 2563 2562 
- บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทย   

- ก าไรส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 20% 20% 
- ก าไรส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน   

- ยกเวน้ภาษีเงินได ้ - - 
- ลดอตัราภาษีเงินได ้50% 10% 10% 

- บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ภาษีแบบเหมา 
และ 17% - 30% 

ภาษีแบบเหมา 

 
31.   ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารขาดทุนส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีช าระแลว้และออกจ าหน่ายอยู่ใน
ระหวา่งงวด 
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32. ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด  
 

32.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 704,140 710,407 424,598 380,782 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 31,482,239 157,474,160 18,734,588 97,674,348 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 171,548 168,593 171,548 138,650 
ตัว๋แลกเงินอายไุม่เกิน 3 เดือน 2,979,928 2,611,257 2,979,928 2,611,257 

 รวม 35,337,855 160,964,417 22,310,662 100,805,037 
 
32.2 รายการไม่กระทบเงินสด 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้งัไม่ไดจ่้ายช าระ  3,053,647 - 3,053,647 - 
 ซ้ืออุปกรณ์ไม่ไดจ่้ายช าระ 1,753,457 18,126,442 - 123,380 
  เจา้หน้ีเงินลงทุนการซ้ือบริษทัยอ่ย - 32,295,112 - 32,295,112 

 
33.   วงเงินสินเช่ือสถาบนัการเงิน 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ 
เงินกูย้มืระยะยาว 330.00 (330.00) - 330.00 (330.00) - 
หนงัสือค ้าประกนั 20.86 (17.42) 3.44 21.90 (19.87) 2.03 
อาวลัตัว๋สญัญาใชเ้งิน 40.00 (30.80)          9.20 40.00 (34.23)     5.77 

รวม 390.86 (378.22) 12.64 391.90 (384.10) 7.80 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ 
หนงัสือค ้าประกนั 20.86 (17.42) 3.44 21.90 (19.87) 2.03 

 

กลุ่มบริษทัไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 สินคา้คงเหลือและเงินฝาก
ธนาคารเป็นหลักทรัพยค์  ้ าประกันสินเช่ือดังกล่าว นอกจากน้ีกรรมการบริษทัยงัค ้ าประกันสินเช่ือดังกล่าวเป็น           
การส่วนตวั 

 

34.   ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัไดร้ะบุส่วนงานด าเนินงานโดยอา้งอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงรายงานดงักล่าวไดรั้บ
การสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานเป็นประจ าเพื่อการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษทัจ าแนกส่วนงานด าเนินงานตามลกัษณะของธุรกิจท่ีด าเนินการ โดยกลุ่มบริษทัมีส่วนงานด าเนินงาน
รวม 3 ส่วนงาน ประกอบดว้ย ส่วนงานธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม ธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลก าไรหรือขาดทุนของส่วนงาน โดยพิจารณาจากก าไรขั้นตน้ของส่วนงานโดยไม่ไดร้วม
รายการรายไดอ่ื้น ดอกเบ้ียรับ ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน ค่าใชจ่้ายส่วนกลางต่าง ๆ และตน้ทุนทางการเงิน
ในการวดัผลก าไรหรือขาดทุนของส่วนงาน 

 



 

 

 

 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
   (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ผลิตและจ าหน่าย 

เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
และเสาโทรคมนาคม 

ผลิตและจ าหน่าย 
ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

จ าหน่าย 
สินคา้อุตสาหกรรม รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 104.92 147.39 105.04 117.28 1.25 2.46 211.21 267.13 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 21.95 (9.37) (10.33) 3.31 0.61 0.85 12.23 (5.21) 
รายไดอ่ื้น       11.10 1.44 
ตน้ทุนในการจ าหน่าย       (1.05) (1.18) 
ค่าใชจ่้ายบริหาร       (40.67) (74.39) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       (149.44) (22.84) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (17.29) (18.45) 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       24.38 (1.23) 

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (160.74) (121.86) 
 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการกระทบยอดรายการท่ีมีสาระส าคญัของแต่ละส่วนงานกบัจ านวนรวมของกลุ่มบริษทั 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ผลิตและจ าหน่าย 

เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
และเสาโทรคมนาคม 

ผลิตและจ าหน่าย 
ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน จ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม ส่วนกลาง รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
ค่าเส่ือมราคา 2.52 2.16 - 24.05 - 1.12 0.47 0.03 2.99 27.37 
ค่าตดัจ าหน่าย 0.13 0.12 - 0.01 - - - - 0.13 0.13 
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ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
   (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ผลิตและจ าหน่าย 

เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
และเสาโทรคมนาคม 

ผลิตและจ าหน่าย 
ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

จ าหน่าย 
สินคา้อุตสาหกรรม รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 216.41 374.33 226.74 233.85 2.70 4.83 445.85 613.01 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ 32.64 (84.36) (4.72) (3.67) 1.19 (1.08) 29.11 (89.11) 
รายไดอ่ื้น       30.08 9.34 
ตน้ทุนในการจ าหน่าย       (2.12) (2.44) 
ค่าใชจ่้ายบริหาร       (76.27) (114.02) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       (150.35) (22.84) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (36.32) (35.61) 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       24.38 (2.51) 

ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (181.49) (257.19) 
 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการกระทบยอดรายการท่ีมีสาระส าคญัของแต่ละส่วนงานกบัจ านวนรวมของกลุ่มบริษทั 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ผลิตและจ าหน่าย 

เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
และเสาโทรคมนาคม 

ผลิตและจ าหน่าย 
ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

จ าหน่าย 
สินคา้อุตสาหกรรม ส่วนกลาง รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
ค่าเส่ือมราคา 4.62 4.33 - 43.40 0.01 2.23 0.94 0.06 5.57 50.02 
ค่าตดัจ าหน่าย 0.26 0.23 - 6.12 - - - - 0.26   6.35 
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ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากการขายสินคา้กับลูกคา้รายใหญ่
จ านวน 2 รายเป็นจ านวนเงิน 395.91 ล้านบาท  จากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและ                   
เสาโทรคมนาคมธุรกิจผลิตและส่วนงานจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (30 มิถุนายน 2562 : กลุ่มบริษทัมีรายได้
จากการขายสินคา้กบัลูกคา้รายใหญ่จ านวน 3 รายเป็นจ านวนเงิน 519.82 ลา้นบาท  จากส่วนงานผลิตและจ าหน่าย       
เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคมธุรกิจผลิตและส่วนงานจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน) 

 

35.  รายได ้
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลการจ าแนกรายไดแ้ละขอ้มูลรายได้ท่ีเปิดเผยตามส่วนงานด าเนินงาน ส าหรับงวด     
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงานด าเนินงาน  

 ผลิตและจ าหน่าย 
เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
และเสาโทรคมนาคม 

ผลิตและจ าหน่าย 
ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

จ าหน่าย 
สินคา้อุตสาหกรรม รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 104.92 147.39 105.04 117.28 1.25 2.46 211.21 267.13 

         
รายไดจ้  าแนกตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั โดย         

- เสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 104.92 147.39 105.04 117.28 1.25 2.46 211.21 267.13 
- เสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึง - -    - - - - -     - 

รวม 104.92 147.39 105.04 117.28 1.25 2.46 211.21 267.13 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงานด าเนินงาน  

 ผลิตและจ าหน่าย 
เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
และเสาโทรคมนาคม 

ผลิตและจ าหน่าย 
ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

จ าหน่าย 
สินคา้อุตสาหกรรม รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 216.41 374.33 226.74 233.85 2.70 4.83 445.85 613.01 

         
รายไดจ้  าแนกตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติั โดย         

- เสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 216.41 374.33 226.74 233.85 2.70 4.83 445.85 613.01 
- เสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึง - - - - - - - - 

รวม 216.41 374.33 226.74 233.85 2.70 4.83 445.85 613.01 
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จ านวนรายได้ท่ีบริษัทรับรู้ในงบการเงินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ท่ีเคย
รวมอยูใ่นหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 
การผลิตและจ าหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 20,454,212 14,207,945 

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ไม่มีจ านวนรายไดท่ี้บริษทัรับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระท่ี
ตอ้งปฏิบติัท่ีไดป้ฏิบติัเสร็จแลว้ในงวดก่อน  

 

     36. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 

36.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการออกหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารเป็น
จ านวน 17.42 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : จ านวน 19.87 ลา้นบาท) 

 

36.2 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาจา้งเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษากบับริษทัแห่งหน่ึง ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
มูลค่าตามสญัญาทั้งส้ิน 452,100,000           - 
มูลค่าตน้ทุนท่ีรับรู้แลว้ทั้งส้ิน (28,700,000)           - 
คงเหลือมูลค่าท่ียงัไม่ไดด้ าเนินงาน 423,400,000           - 

 

กลุ่มบริษทัไดบ้อกเลิกสัญญาจา้งเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษากบับริษทัแห่งหน่ึง ตามหนงัสือบอกเลิกสัญญาลงวนัท่ี 
13 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงจะมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

36.3    ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเช่าทรัพยสิ์นกบับริษทัแห่งหน่ึง
จ านวน 1 สญัญา โดยสญัญามีระยะเวลา 5 ปี โดยบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าเช่าเดือนละ 320,000 บาท  

  

36.4    ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจเก่ียวกบัการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ
ต่างประเทศจ านวน 1 สัญญา โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ 
175,000 บาท 
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36.5    ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาจ้างท่ีปรึกษาด้านกฎหมายและภาษีอากรเก่ียวกับ
แผนการจดัโครงสร้างการร่วมลงทุนในต่างประเทศจ านวน 1 สญัญา โดยบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าบริการ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

36.6    ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไดท้ าสญัญาเช่าท่ีดินกบับุคคลภายนอก จ านวน 1 สัญญา โดยสญัญามีระยะเวลา 6 
เดือน โดยบริษทัมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายเช่าเดือนละ 45,000 บาท 

 

36.7    ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจา้งรักษาความปลอดภยักบับริษทัสามแห่งโดยมี
ระยะเวลา 1 ปี โดยมีขอ้ผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ 55,500  - 152,000 บาท  

 
37. การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี     
31 ธนัวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

  (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
รายการท่ีแสดงไวเ้ดิม 

 
จดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะ 
การเงินรวม 

งบแสดงฐานะการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   23,286,327 88,724,714 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,424,000 5,164,466 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - กิจการอ่ืน 537,670 537,670 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - กิจการอ่ืน 25,689,181 24,270,324 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,101,143 21,205,253 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - กิจการอ่ืน 52,416,345 52,416,345 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - กิจการอ่ืน 7,419,133 7,373,604 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน หน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็น

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พือ่ขาย 
4,046,591 - 
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38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติัการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เป็นเงินลงทุนในธุรกิจ
โรงไฟฟ้าชีวมวล จ านวน 3 โรง ก าลงัการผลิตรวม 26.9 เมกะวตัต ์ในรูปแบบของการจ าหน่ายหุ้นสามญัในบริษทัยอ่ย
ของบริษทัจ านวน 3 บริษทั และการโอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีเงินใหกู้ย้มืของบริษทัในราคาเบ้ืองตน้รวมทั้งส้ินประมาณ 
851.20 ลา้นบาท ปรับปรุงดว้ยมูลค่าเงินสด หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียและเงินทุนหมุนเวียนสุทธิของบริษทัยอ่ยจ านวน     
3 บริษทัดงักล่าว ณ วนัซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ตามเง่ือนไข  ให้กบับริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จ ากดั (มหาชน) 
และ/หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอน็เนอร์จ้ี จ ากดั (มหาชน) 

 
39. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเพื่อให้ออก
งบการเงินไดเ้ม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 

 
 

 


