
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท เอ้ือวิทยา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ         
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ       
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแส    
เงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 และหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 

 

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

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 
 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ท่ีแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ตามรายงานลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 โดยให ้
ขอ้สรุปว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระส าคญั 
 
 
 
 ดร. สุวจัชยั  เมฆะอ านวยชยั 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 109,091,714 103,117,401 53,171,285 60,006,368

เงินลงทุนระยะสั้น 6 884,011 872,042 884,011 872,042

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 547,592,485 648,665,299 571,536,543 632,787,911

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19 8,670,073 8,858,890 1,369,214,017 1,270,637,901

สินคา้คงเหลือ 613,946,037 596,317,486 577,995,542 566,102,401

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 38,842,267 33,871,374 20,423,248 12,562,688

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภท

เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 8 152,172,475 -            -            -            

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,471,199,062 1,391,702,492 2,593,224,646 2,542,969,311

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

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

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -            -            531,247,417 531,302,417

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 157,165,239 122,076,045 167,678,260 122,900,375

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 1,314,023,073 1,542,668,166 309,174,210 314,453,213

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 338,963,734 375,412,363 1,649,806 2,007,887

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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,234,393 10,044,953 -            -            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9,829,749 30,298,013 8,829,749 30,298,013      

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,923,229,705 2,169,513,057 1,059,704,442 1,042,086,905

รวมสินทรัพย์ 3,394,428,767 3,561,215,549 3,652,929,088 3,585,056,216

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 62,580,044 63,333,042 62,580,044 63,333,042

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 569,245,621 500,782,212 527,561,759 421,157,186

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19 228,500,000 168,500,000 243,500,000 183,500,000

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 11 70,000,000 -            70,000,000 -            

หุ้นกูร้ะยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 -            800,000,000 -            800,000,000

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13,759,587 7,986,021 1,321,819 1,263,074

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 31,970,241 31,146,569 24,981,593 24,255,027

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 976,055,493 1,571,747,844 929,945,215 1,493,508,329

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หุ้นกูร้ะยะยาว 11 600,000,000 -            600,000,000 -            

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  2,493,133 9,022,516 999,849 1,998,690

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 13 37,754,989 38,952,031 34,494,500 36,425,653

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 40,454,188 42,915,138 39,447,613 38,973,618

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 680,702,310 90,889,685 674,941,962 77,397,961

รวมหน้ีสิน 1,656,757,803 1,662,637,529 1,604,887,177 1,570,906,290

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 19,071,197,130 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 14 1,907,119,173 1,907,119,713 1,907,119,713 1,907,119,713

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

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

ช าระครบแลว้ 14 1,316,251,786 1,316,251,786 1,316,251,786 1,316,251,786

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

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

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 19,939,052 17,856,197 19,939,052 17,856,197

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุน) (404,240,121) (271,662,745) (61,540,452) (93,349,582)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

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

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (31,753) (156,138) -            -            

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

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,722,977,661 1,853,347,797 2,048,041,911 2,014,149,926

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 14,693,303 45,230,223 -            -            

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,737,670,964 1,898,578,020 2,048,041,911 2,014,149,926

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,394,428,767 3,561,215,549 3,652,929,088 3,585,056,216

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากงานโครงการ 303,353,247 176,359,289 303,353,247 176,359,289

รายไดจ้ากการขายสินคา้อุตสาหกรรม 2,781,615 2,350,482 2,781,615 2,350,482

รายไดจ้ากการขายสินคา้อ่ืน 3,574,533 5,629,539 -             -             

รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้า 108,528,514 101,488,115 -             -             

รายไดอ่ื้น 17 9,667,661 14,827,009 30,697,199 32,014,606

รวมรายได้ 427,905,570 300,654,434 336,832,061 210,724,377

คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนงานโครงการ 277,201,228 167,172,555 277,201,228 167,172,555

ตน้ทุนขายสินคา้อุตสาหกรรม 1,875,408 1,563,846 1,875,408 1,563,846

ตน้ทุนขายสินคา้อ่ืน 12,006,469 13,758,081 -             -             

ตน้ทุนขายกระแสไฟฟ้า 111,047,387 111,764,723 -             -             

คา่ใชจ่้ายในการขาย 1,352,629 2,370,982 1,292,253 1,158,797

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 32,795,767 30,062,977 18,019,441 18,403,551

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 18 66,037,038 -             16,576,709 -             

ตน้ทุนทางการเงิน 16,801,477 13,492,925 16,756,410 14,039,875

รวมคา่ใชจ่้าย 519,117,403 340,186,089 331,721,449 202,338,624

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (3,675,547) (1,346,067) -             -             

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (94,887,380) (40,877,722) 5,110,612 8,385,753

(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 3,726,295 271,579 1,174,709 (1,589,362)

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (91,161,085) (40,606,143) 6,285,321 6,796,391

บริษทั เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 36,780             (128,015)          - -

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี 36,780             (128,015) - -

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (91,124,305) (40,734,158)     6,285,321        6,796,391        

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) รวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (69,474,106) (35,360,568) 6,285,321 6,796,391

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (21,686,979) (5,245,575) -             -             

(91,161,085) (40,606,143) 6,285,321 6,796,391

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (69,448,359) (35,450,178) 6,285,321 6,796,391

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (21,675,946) (5,283,980) -             -             

(91,124,305) (40,734,158) 6,285,321 6,796,391

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 16

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.0053)            (0.0027)            0.0005             0.0005             

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุน้ปรับลด (0.0053)            (0.0027)            0.0005             0.0005             

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั เอือ้วิทยา จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากงานโครงการ 722,738,724 625,549,813 722,738,724 625,549,813

รายไดจ้ากการขายสินคา้อุตสาหกรรม 8,999,586 9,131,979 8,999,586 9,131,979

รายไดจ้ากการขายสินคา้อ่ืน 8,374,804 26,368,393 -            -            

รายไดจ้ากการขายกระแสไฟฟ้า 327,223,960 253,646,938 -            -            

รายไดอ่ื้น 17 32,004,901 37,194,836 97,732,670 86,188,547

รวมรายได้ 1,099,341,975 951,891,959 829,470,980 720,870,339

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนงานโครงการ 658,269,845 585,200,272 658,269,845 585,200,272

ตน้ทุนขายสินคา้อุตสาหกรรม 6,404,519 6,309,771 6,404,519 6,309,771

ตน้ทุนขายสินคา้อ่ืน 33,947,309 49,767,483 -            -            

ตน้ทุนขายกระแสไฟฟ้า 350,095,069 240,154,364 -            -            

ค่าใชจ่้ายในการขาย 4,630,706 7,543,862 3,627,542 3,457,257

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 81,295,851 106,666,606 52,314,352 53,157,951

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 18 73,176,804 -            23,716,475 -            

ตน้ทุนทางการเงิน 50,738,205 37,956,841 50,772,268 42,765,268

รวมค่าใชจ่้าย 1,258,558,308 1,033,599,199 795,105,001 690,890,519

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 (9,688,691) (4,610,980) -            -            

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (168,905,024) (86,318,220) 34,365,979 29,979,820

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 7,820,276 (1,043,695) (473,994) (5,835,190)

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (161,084,748) (87,361,915) 33,891,985 24,144,630

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

หน่วย : บาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไว้

ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 177,692          (162,372) - -

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี 177,692          (162,372) - -

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (160,907,056) (87,524,287)    33,891,985      24,144,630      

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) รวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (130,494,521) (72,137,214) 33,891,985      24,144,630

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (30,590,227) (15,224,701) -            -            

(161,084,748) (87,361,915) 33,891,985 24,144,630

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (130,370,136) (72,250,874) 33,891,985 24,144,630

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (30,536,920) (15,273,413) -            -            

(160,907,056) (87,524,287) 33,891,985 24,144,630

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 16

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.0099)           (0.0055)           0.0026            0.0018            

ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นปรับลด (0.0099)           (0.0055)           0.0026            0.0010            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

จัดสรรแล้ว ผลก าไรที่ยัง ผลต่างจาก การเปลีย่นแปลง รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

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

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

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด

หุ้นสามญัท่ีออกจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 14 4,260                 -             -                   -           -                  -                    -           -              4,260 -                   4,260

จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย -               -             -                   1,207,232      (1,207,232)            -                    -           -              -            -                   -               

ลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ยโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -               -             -                   -           -                  -                    -           -              -            301,472                 301,472             

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -               -             -                   -           (72,137,214) -                    (113,660)        -              (72,250,874) (15,273,413)           (87,524,287)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 1,316,251,786 264,331,893 309,998,676 17,377,586 (86,813,376) 180,622,556 (113,660)        -              2,001,655,461 58,771,675 2,060,427,136

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด

จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย -               -             -                   2,082,855 (2,082,855) -                    -           -              -            -                   -               

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -               -             -                   -           (130,494,521)        -                    124,385          -              (130,370,136) (30,536,920)           (160,907,056)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 1,316,251,786 264,331,893 309,998,676 19,939,052 (404,240,121) 223,920,876 (31,753) (7,192,748) 1,722,977,661 14,693,303 1,737,670,964

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) 

งบการเงนิรวม

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้นก าไรสะสม

หน่วย : บาท

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)



หมายเหตุ

องค์ประกอบอ่ืนของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว ผลก าไรที่ยงัไม่

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ ส่วนเกนิจัดสรร ทุนส ารอง ยงัไม่ได้จัดสรร เกดิขึน้จริงจากการ รวม

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามกฎหมาย (ขาดทุน) ตมูีลค่าที่ดนิ ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด

หุ้นสามญัท่ีออกจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 14 4,260                   -               -                 -               -               -                    4,260

จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย -                 -               -                 1,207,232 (1,207,232) -                    -                 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                 -               -                 -               24,144,630 -                    24,144,630

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 1,316,251,786 264,331,893 309,998,676 17,377,586 102,510,881 180,622,556 2,191,093,378

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับงวด

จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย -                 -               -                 2,082,855 (2,082,855) -                    -                 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                 -               -                 -               33,891,985 -                    33,891,985           

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 1,316,251,786 264,331,893 309,998,676 19,939,052 (61,540,452) 199,060,956 2,048,041,911

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

หน่วย : บาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)



2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (168,905,024) (86,318,220) 34,365,979 29,979,820

รายการปรับปรุง

ดอกเบ้ียรับ (908,669) (5,653,021) (59,676,914) (57,358,104)

ดอกเบ้ียจ่าย 43,567,426 43,517,573 43,804,391 42,765,268

หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (14,120,263) 2,318,238       (14,120,263) -             

ขาดทุนจากการลดลงของมูลคา่สินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) 64,160 (2,541,691) 64,160 (226,010)

คา่เส่ือมราคา 82,920,058 64,888,021 7,391,105 7,065,973

คา่ตดัจ าหน่าย 36,525,367 36,435,301 358,081 386,538

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 3,122,232 2,776,702 2,388,121 2,267,749

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 366,507 304,114 522,247 415,094

ขาดทุนจากขายเงินลงทุนในบริษทัร่วมและใบส าคญัแสดงสิทธิ 15,348,749 -            15,348,749 -             

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ี

จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 21,198,856 -            -            -             

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8,367,726 -            8,367,726 -             

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของอุปกรณ์ 28,261,473 -            -            -             

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

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,688,691 4,610,980 -            -             

65,497,289 60,336,197 38,813,382 25,294,528

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 112,181,780 (67,156,901) 106,702,653 (102,530,378)

สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน (17,692,711) (189,622,436) (11,957,300) (193,351,066)

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 13,976,631 (14,619,733) 9,141,999 (8,948,906)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 995,899 5,977 (4,101) 5,977

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 78,554,613 205,069,251 124,163,671 241,219,723

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (4,319,274) (3,567,675) (4,319,274) (3,567,675)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 823,674 6,310,589 726,566 7,210,217

เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 250,017,901 (3,244,731) 263,267,596 (34,667,580)

บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

หน่วย : บาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

รับดอกเบ้ีย 290,427 5,283,191 28,345,892 28,074,249

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

จ่ายดอกเบ้ีย (41,346,935) (41,245,072) (43,117,970) (40,552,074)

จ่ายภาษีเงินได้ (18,777,638) (10,506,594) (17,002,559) (10,690,429)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 211,656,120 (28,457,718) 252,965,324 (36,580,346)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (1,000,000)         (39,600,000) -            (39,600,000)

เงินสดจ่ายเพ่ือเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -               (9,347,802) (111,715,925) (193,839,672)

เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทุนชัว่คราว-เงินฝากประจ า (11,969) (11,711) (11,969) (11,711)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (46,933,678) (121,368,940) (2,622,452) (11,143,292)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (76,739) (49,300)           -            (44,300)            

เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (17,950,000) (10,150,579) (17,950,000) (11,564,214)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (105,989,568) (11,880,034) (105,989,568) (11,880,034)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -               -            55,000 -             

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 37,788,962 -            37,495,208 -             

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -               -            12,632,393 80,922,137

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -               1,800 -            1,800

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (134,172,992) (192,406,566) (188,107,313) (187,159,286)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

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

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 70,000,000 50,000,000      70,000,000 65,000,000       

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

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

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ -               4,260 -            4,260

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

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

เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (755,817) (7,557,982) (940,096) (884,924)          

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (752,998)            (200,000,000) (752,998)         (200,000,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (71,508,815) (77,553,722) (71,693,094) (55,880,664)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

หน่วย : บาท



2561 2560 2561 2560

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 5,974,313 (298,418,006) (6,835,083) (279,620,296)

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

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน -               (862) -            -             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 109,091,714 156,299,249 53,171,285 112,833,418

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด

การซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ช าระเป็นเงินสด 9,682,845 410,418 55,750 410,418

เจา้หน้ีเงินลงทุนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 41,745,112 -            41,745,112 -             

การซ้ืออุปกรณ์โดยสญัญาเช่าการเงิน -               3,594,072 -            -             

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 

 

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

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

247 ถนนร่มเกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

บริษทัด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายโครงเหลก็ชุบสังกะสีส าหรับเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม 
และโครงเหลก็สถานีไฟฟ้ายอ่ย ใหบ้ริการชุบสงักะสีและจ าหน่ายสินคา้อุปกรณ์ส่งก าลงั 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่กลุ่มกิจการ 

การประกอบการธุรกิจของกลุ่มกิจการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ 

1. บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ  ากดั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ปรรูป 
 จากพืชพลงังาน และจ าหน่ายผลิตภณัฑท์างการเกษตร 
2. บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั  ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล 
3. บริษทั ยดูบับลิวซี โซล่าร์ จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
4. บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล 
5. บริษทั ยดูบับลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล 
6. บริษทั กรีน เอนเนอยี ่แพลนเทชัน่ส์ จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากพืชพลงังาน 
7. บริษทั ยดูบับลิวซีซี (กมัพชูา) จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจ าหน่ายไมส้ับแปรรูป 

2. เกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 
2.1  งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัท าข้ึนในสกุลเงินบาท

และตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” 
และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงน ามา
แสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัส าหรับปีส้ินสุด   
วนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการด าเนินงานซ่ึงยงัไม่ได้ตรวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2561 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีท่ีได้จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน     
ทางการเงินมิได้น ามาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิได้มีการก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใน        
งบการเงินระหว่างกาล ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2561 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดมี้การ
ตรวจสอบแลว้ 

2.5 รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีสาระส าคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงิน          
ระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2561 ไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้  

2.6 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินระหว่างกาลภาษาไทยท่ีจดัท าตาม
กฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชง้บการเงินระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั  

ในระหว่างงวด บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ     
การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ี         
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั 
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2.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมี 
ผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป  

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคบัใช้ส าหรับ 
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องมาเร่ิมถือปฏิบัติกับ 
งบการเงินของกลุ่มกิจการเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหาร
ของกลุ่มกิจการอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่อ
งบการเงินของกลุ่มกิจการในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน          
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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4. การประมาณการ 
ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลรวมและงบการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีมีผลกระทบต่อการน านโยบายการบญัชีมาใช้ และจ านวนเงินของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ี ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส าคญัในการน านโยบายการบญัชีของ
บริษทัและแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใชเ้ช่นเดียวกบั  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

5. ข้อมูลการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
กลุ่มกิจการไดพ้ิจารณาการน าเสนอขอ้มูลการเงินจ าแนกตามส่วนงานทั้งในส่วนของการแสดงส่วนงาน
ธุรกิจ และส่วนงานภูมิศาสตร์ในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด     
ดา้นการด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจากก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นหลกั ผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังาน
ของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ คณะกรรมการบริษทัท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

ส่วนงานตามภูมิศาสตร์ 
กลุ่มกิจการด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มกิจการ              
มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 

ส่วนงานตามธุรกจิ 
กลุ่มกิจการเสนอขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 

ส่วนงานท่ี 1 คือ  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ ายโครงเหล็กชุบสั งกะสีส าหรับเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
เสาโทรคมนาคม และโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย ให้บริการชุบสังกะสีและจ าหน่ายสินคา้
อุปกรณ์ส่งก าลงั 

ส่วนงานท่ี 2  คือ ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อ่ืน 
ส่วนงานท่ี 3 คือ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและอ่ืนๆ 



 
- 5 - 

 

 

 

   งบการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   ส่วนงานที ่1  ส่วนงานที ่2  ส่วนงานที ่3  รวม 
   ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด          
   วนัที่ 30 กนัยายน 2561          
รายไดร้วม   336.50  4.03  110.19  450.72 
หกั  รายการระหวา่งกนั   (21.39)  (0.22)  (1.21)  (22.82) 
รายไดสุ้ทธิ   315.11  3.81  108.98  427.90 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน   (101.14)  (28.00)  37.98  (91.16) 

 
( 

   งบการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   ส่วนงานที ่1  ส่วนงานที ่2  ส่วนงานที ่3  รวม 
   ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด          
   วนัที่ 30 กนัยายน 2560          
รายไดร้วม   210.72  5.94  102.23  318.89 
หกั  รายการระหวา่งกนั   (18.15)  -  (0.08)  (18.23) 
รายไดสุ้ทธิ   192.57  5.94  102.15  300.66 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน   1.75  (12.64)  (29.71)  (40.60) 

 
 

   งบการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   ส่วนงานที ่1  ส่วนงานที ่2  ส่วนงานที ่3  รวม 
   ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด          
   วนัที่ 30 กนัยายน 2561          
รายไดร้วม   829.47  9.38  334.60  1,173.45 
หกั  รายการระหวา่งกนั   (68.48)  (0.22)  (5.41)  (74.11) 
รายไดสุ้ทธิ   760.99  9.16  329.19  1,099.34 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน   (42.89)  (103.71)  (14.48)  (161.08) 
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   งบการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   ส่วนงานที ่1  ส่วนงานที ่2  ส่วนงานที ่3  รวม 
   ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด          
   วนัที่ 30 กนัยายน 2560          
รายไดร้วม   720.87  26.89  256.11  1,003.87 
หกั  รายการระหวา่งกนั   (51.87)  -  (0.10)  (51.97) 
รายไดสุ้ทธิ   669.00  26.89  256.01  951.90 
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน   14.45  (37.13)  (64.68)  (87.36) 

6. เงินลงทุนระยะส้ัน 
เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบดว้ย 

  งบการเงินรวมและ 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  
   30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
   2561 2560 
   บาท บาท 
ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนด     
   - เงินฝากประจ า   884,011 872,042 

เงินฝากประจ ากับธนาคารมีก าหนดระยะเวลาไถ่ถอนภายใน 1 ปี  มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1.38 ต่อปี              
(31 ธนัวาคม 2560 : ร้อยละ 1.38 ต่อปี) 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 435,529,508  444,620,255  359,198,112  351,713,330 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (18,484,360)  (18,484,360)  (13,747,275)  (13,747,275) 
ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก - สุทธิ 417,045,148  426,135,895  345,450,837  337,966,055 
        
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,725,912  14,121,977  16,018,059  14,127,113 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  (14,120,263)  -  (14,120,263) 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ   

 
                  

    (หมายเหตุขอ้ 19) 15,725,912  1,714  16,018,059  6,850 
        
ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลภายนอก 67,687,162  10,555,330  36,814,171  8,608,010 
        
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,399,106  172,706,187                 6,224,645  172,706,187 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (272,176)  (272,176)  (272,176)  (272,176) 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ         
   (หมายเหตุขอ้ 19) 3,126,930  172,434,011                  5,952,469  172,434,011 

 
       

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บุคคลภายนอก 15,915,839  26,842,937  11,913,938  10,088,112 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
   (หมายเหตุขอ้ 19) 8,331,790  -  8,331,790  - 
รายไดค้า้งรับ - บุคคลภายนอก 16,399,638  5,272,641  16,389,438  5,272,148 
รายไดค้า้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
   (หมายเหตุขอ้ 19) 3,360,066  2,544,556  130,665,841  98,412,725 
เงินมดัจ าซ้ือวตัถุดิบเช้ือเพลิง -  4,878,215  -   - 

 
547,592,485  648,665,299  571,536,543  632,787,911 
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ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สามารถวิเคราะห์ตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
บุคคลภายนอก        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 260,032,074  363,159,503  188,490,127  276,383,372 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 149,917,764  54,468,495  149,767,792  53,598,248 
3 - 6 เดือน 6,004,276  8,942,395  6,002,276  7,984,435 
6 - 12 เดือน 1,521,613  1,456,618  1,190,642  - 
เกินกวา่ 12 เดือน 18,053,781  16,593,244  13,747,275  13,747,275 

 435,529,508  444,620,255  359,198,112  351,713,330 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (18,484,360)  (18,484,360)  (13,747,275)  (13,747,275) 
 417,045,148  426,135,895  345,450,837  337,966,055 

        
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุขอ้ 19)        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 15,662,965    -   15,926,864  5,136 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 62,947  1,714  62,947  1,714 
3 - 6 เดือน -  -  28,248  - 
เกินกวา่ 12 เดือน -  14,120,263  -  14,120,263 
 15,725,912  14,121,977  16,018,059  14,127,113 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  (14,120,263)  -  (14,120,263) 
 15,725,912  1,714  16,018,059  6,850 

8. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีจั่ดประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขาย 
ในเดือนตุลาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาขายท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรบางส่วน ซ่ึงมีราคาทุน
จ านวน 173.37 ลา้นบาท ให้กบับริษทัแห่งหน่ึงในราคา 152.17 ลา้นบาท ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
บริษทัยอ่ยจึงไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือ
ไวเ้พื่อขาย และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจ านวน 21.20 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
9.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

รายละเอียดเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 

   ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน 

   30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
  ประเทศ 2561 2560 2561 2560 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ทีจ่ดทะเบยีน ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ 

       
1. บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่

จ  ากดั 
ธุรกิจการเกษตร ไทย 250.00 250.00 65.00 65.00 

2.  บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน  
ไบโอแมส จ ากดั 

โครงการโรงไฟฟ้า 
     ชีวมวล 

ไทย 240.00 240.00 99.99 99.99 

3. บริษทั ยดูบับลิวซี โซล่าร์ 
จ  ากดั 

โครงการโรงไฟฟ้า 
พลงังานแสงอาทิตย ์

ไทย 18.25 18.25 99.99 99.99 

4. บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั โครงการโรงไฟฟ้า 
     ชีวมวล 

ไทย 16.25 16.25 99.99 99.99 

5. บริษทั ยดูบับลิวซี อ าพนั  
ไบโอแมส จ ากดั 

โครงการโรงไฟฟ้า 
     ชีวมวล 

ไทย 9.38 9.38 99.99 99.99 

6. บริษทั กรีน เอนเนอยี ่แพลน 
  เทชัน่ส์ จ  ากดั 

ธุรกิจการเกษตร ไทย - 0.10 - 55.00 

7. บริษทั ยดูบับลิวซีซี (กมัพชูา)  
  จ ากดั 

ธุรกิจโรงงานไมส้บั กมัพชูา US$ 25,000 US$ 25,000 70.00 70.00 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสามารถวิเคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 

  
งบการเงิน 

เฉพาะกจิการ 
  บาท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561   
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้)  531,302,417 
จ าหน่ายเงินลงทุน  (55,000) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)  531,247,417 

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

   ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน 
   30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
  ประเทศ 2561 2560 2561 2560 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ 
ทีจ่ด

ทะเบยีน ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ 
       
1. บริษทั ไดเมท (สยาม) 
        จ  ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 
   สีทาภายนอก 

ไทย 
 

134.48 128.32 23.36 24.50 

2. บริษทั อยธุยา พาวเวอร์ 
        ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 

ธุรกิจโรงฟ้าพลงังานขยะ ไทย 
 

19.25 13.75 - 30.00 

3. บริษทั สระบุรี เอนเนอยี ่
ซิสเตม็ส์ 2 จ ากดั 

ธุรกิจโรงฟ้าพลงังานขยะ ไทย 
 

21.75 21.75 30.00 30.00 

4. บริษทั อินเตอร์โกลบ  
     อินเวสเมนต ์จ  ากดั 

ธุรกิจขายและใหเ้ช่า         
อสงัหาริมทรัพย ์

กมัพชูา 
 

US$ 25,000 US$ 25,000 48.00 48.00 

5. บริษทั พาโนวา่ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายเช้ือเพลิง
จากขยะมูลฝอย 

ไทย 23.18 - 30.00 - 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถวิเคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

 บาท  บาท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561    
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้) 122,076,045  122,900,375 
เงินลงทุนเพ่ิมข้ึน 105,989,568  105,989,568 
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (37,495,208)  (37,495,208) 
ปรับปรุงค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (8,367,726)  (8,367,726) 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (15,348,749)  (15,348,749) 
ส่วนแบ่งขาดทุนส าหรับงวด (9,688,691)  - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 157,165,239  167,678,260 

บริษทั อยธุยา พาวเวอร์ ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 

ในวนัท่ี 17 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั อยุธยา พาวเวอร์ซิสเต็มส์ จ ากัด ได้มีมติ 
ให้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มอีกหุน้ละ 10 บาทต่อหุน้ (ซ่ึงไดเ้รียกช าระค่าหุ้นไปแลว้หุน้ละ 25 บาทต่อหุ้นใน
ปีก่อน) บริษทัไดช้ าระแลว้จ านวน 1.65 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2561 ต่อมา ในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 
2561 บริษทัได้แลกเปล่ียนหุ้นของบริษทั อยุธยา พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด จ านวน 165,000 หุ้น เป็น
จ านวนเงิน 5.78 ลา้นบาท กบัหุ้นของบริษทั พาโนว่า จ  ากดั จ านวน 231,000 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 5.78  
ลา้นบาท และไดล้งทุนซ้ือหุ้นของบริษทั พาโนว่า จ  ากดัเพิ่มเติม จ านวน 47,144 หุน้ เป็นจ านวนเงิน 1.18 
ลา้นบาท รวมทั้งหมด 278,144 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 6.95  ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 30 
ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ของบริษทั 
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บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 

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

ทั้งน้ี ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัไดจ้  าหน่ายหุน้และใบส าคญัแสดง
สิทธิในการซ้ือหุ้นของบริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 79,521,300 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 
44.37 ลา้นบาท และจ านวน 52,951,400 สิทธิ เป็นจ านวนเงิน 8.47 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยบริษทัรับรู้
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นจ านวนเงิน 15.35 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

10. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 ทีด่นิ อาคาร  สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์  ไม่มีตวัตน 
 บาท  บาท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561    
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้) 1,542,668,166  375,412,363 
ซ้ือระหวา่งงวด - ราคาทุน 56,201,522  76,738 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - สุทธิ (293,754)  - 
โอนออกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุขอ้ 8) (173,371,330)  - 
ค่าเส่ือมราคา / ค่าตดัจ าหน่าย (82,920,058)  (36,525,367) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ (28,261,473)  - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 1,314,023,073  338,963,734 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ทีด่นิ อาคาร  สินทรัพย์ 
 และอุปกรณ์  ไม่มีตวัตน 
 บาท  บาท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561    
ราคาตามบญัชีตน้งวด - สุทธิ (ตรวจสอบแลว้)   314,453,213  2,007,887 
ซ้ือระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,112,102  - 
ค่าเส่ือมราคา / ค่าตดัจ าหน่าย (7,391,105)  (358,081) 
ราคาตามบญัชีปลายงวด - สุทธิ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 309,174,210  1,649,806 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ท่ีดินและอาคารซ่ึงมีราคาตามบญัชีจ านวน 273.59 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560 : 
275.05 ลา้นบาท) ตลอดจนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย ได้ถูกจดทะเบียนจ านองไวเ้ป็นหลกัประกัน       
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง (หมายเหตุขอ้ 11) 

บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีแผนการขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ทั้ งหมดของบริษัท ดังนั้ นบริษัทจึงได้ว่าจา้ง 
ผูป้ระเมินอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ดงักล่าว และพบว่ามูลค่ายติุธรรมของ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีเป็นจ านวน 28.26 ลา้นบาท บริษทัจึงพิจารณาบนัทึกขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดเกา้
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จ านวน 28.26 ลา้นบาท 

ขอ้มูลการวดัมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม    
แสดงไดด้งัน้ี 

การจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรม 
 งบการเงินรวม 

 การวดัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 

 

ราคาเสนอซ้ือในตลาดที่มี 
สภาพคล่องส าหรับ

สินทรัพย์อย่างเดยีวกนั 
(ข้อมูลระดบั 1) 

ข้อมูลทีส่ามารถสังเกตได้
อย่างมสีาระส าคัญ 
(ข้อมูลระดบั 2) 

ข้อมูลทีไ่ม่สามารถ
สังเกตได้อย่างมี
สาระส าคัญ 

(ข้อมูลระดบั 3) 

 บาท บาท บาท 

การวดัมูลค่าท่ีเกิดข้ึนประจ า    
ท่ีดิน - 253,528,000 - 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 การวดัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 

 

ราคาเสนอซ้ือในตลาดที่มี 
สภาพคล่องส าหรับ

สินทรัพย์อย่างเดยีวกนั 
(ข้อมูลระดบั 1) 

ข้อมูลทีส่ามารถสังเกตได้
อย่างมสีาระส าคัญ 
(ข้อมูลระดบั 2) 

ข้อมูลทีไ่ม่สามารถ
สังเกตได้อย่างมี
สาระส าคัญ 

(ข้อมูลระดบั 3) 
 บาท บาท บาท 
การวดัมูลค่าท่ีเกิดข้ึนประจ า    
ท่ีดิน - 253,528,000 - 

เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 
มูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 ของท่ีดินค านวณจากวิธีเปรียบเทียบราคาขายโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นในตลาดทุน
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ราคาขายของ
สินทรัพยท่ี์คลา้ยกนัในบริเวณใกลเ้คียงไดถู้กปรับปรุงส าหรับความแตกต่างในคุณลกัษณะท่ีส าคญั เช่น 
ขนาดของอสงัหาริมทรัพย ์ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัส าหรับการประเมินมูลค่าคือราคาต่อตารางวา 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงส าหรับวิธีการประมาณมูลค่ายติุธรรมระหวา่งงวด 

11. เงินกู้ยืม 
เงินกูย้มื ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
หมุนเวยีน        
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 17,182,907  17,935,905  17,182,907  17,935,905 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 45,397,137  45,397,137  45,397,137  45,397,137 
รวมเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื        
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 62,580,044  63,333,042  62,580,044  63,333,042 
        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 70,000,000    -   70,000,000    -  
หุน้กูร้ะยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  800,000,000  -  800,000,000 
รวมเงินกูย้มืหมุนเวยีน 132,580,044  863,333,042  132,580,044  863,333,042 
        
ไม่หมุนเวยีน        
หุน้กูร้ะยะยาว 600,000,000    -   600,000,000    -  
รวมเงินกูย้มืไม่หมุนเวยีน 600,000,000    -   600,000,000    -  
เงนิกู้ยืมรวม 732,580,044  863,333,042  732,580,044  863,333,042 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืไม่หมุนเวียนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 บาท 
ยอดคงเหลือตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 800,000,000 
ออกหุน้กูใ้หม่ 600,000,000 
ไถ่ถอน  (800,000,000) 
ยอดคงเหลือปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 600,000,000 

หุ้นกู้มีก าหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม 2563 และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.25 ต่อปี นอกจากน้ี
ภายใตเ้ง่ือนไขการออกหุ้นกู ้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการซ่ึงรวมถึงการรักษาอตัราส่วน
ทางการเงิน 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืนมีก าหนดช าระเงินตน้คืนทั้งจ านวนในเดือนมกราคม 2562 และมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.25 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวนทั้งส้ิน 45.40 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2560 : 45.40 ลา้นบาท) ค  ้าประกนัโดยท่ีดินและอาคารของบริษทั (หมายเหตุขอ้ 10) 

12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลภายนอก 410,414,301  342,460,420  400,968,533  275,967,841 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 19) -  161,242  -    -  
รายไดรั้บล่วงหนา้ - บุคคลภายนอก 32,146,572  42,363,039  32,136,026  42,352,492 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บุคคลภายนอก 30,331,213  22,156,150  23,386,494  20,371,744 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
   (หมายเหตุขอ้ 19) 6,175,219  10,916,367  4,324,386  10,132,726 
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลภายนอก 44,790,824  14,396,377  21,996,698  4,144,466 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 19) 3,642,380  8,633,505  3,004,510  8,492,805 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยคา้งจ่าย 41,745,112  59,695,112  41,745,112  59,695,112 

 
569,245,621  500,782,212  527,561,759  421,157,186 
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13. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
การเคล่ือนไหวของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงานส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 
เฉพาะกจิการ 

 บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 38,952,031  36,425,653  
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,344,576  1,685,282  
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 777,656  702,839  
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (4,319,274)  (4,319,274)  
ยอดคงเหลือปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 37,754,989  34,494,500  

14. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีทุนเรือนหุน้และส่วนเกินมูลค่าหุน้ สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     ส่วนเกนิมูลค่า  ส่วนเกนิจัดสรร   
 จ านวนหุ้น  หุ้นสามญั  หุ้นสามญั  ใบส าคญัแสดงสิทธิ  รวม 
 หุ้น  บาท  บาท  บาท  บาท 
ทุนจดทะเบยีน          
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 19,071,197,130  1,907,119,713  -  -  1,907,119,713 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 19,071,197,130  1,907,119,713  -  -  1,907,119,713 

          
ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว          
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 13,162,475,256  1,316,247,526  264,331,893  309,998,676  1,890,578,095 
การออกหุน้สามญัจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 42,608  4,260  - - -  4,260 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ตรวจสอบแลว้) 13,162,517,864  1,316,251,786  264,331,893  309,998,676  1,890,582,355 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 (ไม่ไดต้รวจสอบ) 13,162,517,864  1,316,251,786  264,331,893  309,998,676  1,890,582,355 
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15. ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญ  
ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (UWC - W2) 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 บริษทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
สามญัเดิมของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิ  : ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และโอนเปล่ียนมือได ้
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  : ไม่เกิน 4 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก 
จ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิ : 5,540,154,997 หน่วย 
สดัส่วนเสนอขาย  : หุน้สามญัเดิม 1 หุน้ ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ราคาเสนอขาย  : หน่วยละ 0 บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้  

(อาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงั) 
ราคาใชสิ้ทธิ  : 0.10 บาท ต่อหุน้ (อาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงั)  
วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ  : ทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคมและเดือนกนัยายนของแต่ละปี 

ปฎิทิน ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัสุดทา้ยของการใชสิ้ทธิ  : วนัท่ี 29 มีนาคม 2562 

รายการเคล่ือนไหวของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 UWC-W2 
 ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ยอดคงเหลือตน้งวด 5,539,766,705  
หกั  ใชสิ้ทธิและออกหุน้ระหวา่งงวด -  
ยอดคงเหลือปลายงวด 5,539,766,705  

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความจ านงใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ UWC-W2 

ในเดือนมีนาคม 2560 มีผูถื้อหุ้นแสดงความจ านงใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W2 จ านวน 42,608 
หน่วย และไดช้ าระค่าหุ้นทั้งจ  านวน 4,260 บาทแลว้ บริษทัออกหุ้นแลว้เสร็จตามเง่ือนไขในใบส าคญัแสดง
สิทธิในเดือนเมษายน 2560 
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16. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของ         
ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีช าระแลว้และออกจ าหน่ายอยู่ใน
ระหวา่งงวด 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2561  2560  2561  2560 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน        
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) (69,474,106)  (35,360,568)  6,285,321  6,796,391 

        
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 13,162,517,864  13,162,517,864  13,162,517,864  13,162,517,864 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีบริษทัตอ้งออกให ้        
   ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ - UWC-W2 (หุน้)  -  1,330,630,238  -    1,330,630,238 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัรวมหุน้สามญัเทียบเท่า        
   ปรับลด (หุน้)  13,162,517,864  14,493,148,102  13,162,517,864  14,493,148,102 

        
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.0053)  (0.0027)  0.0005  0.0005 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด (บาท) (0.0053)  (0.0027)  0.0005  0.0005 

 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2561  2560  2561  2560 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน        
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) (130,494,521)  (72,137,214)  33,891,985  24,144,630 
        
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 13,162,517,864  13,162,503,973  13,162,517,864  13,162,503,973 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีบริษทัตอ้งออกให ้        
   ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ - UWC-W2 (หุน้)  -  9,935,893,053  -  9,935,893,053 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัรวมหุน้สามญัเทียบเท่า        
   ปรับลด (หุน้)  13,162,517,864  23,098,397,026  13,162,517,864  23,098,397,026 
        
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.0099)  (0.0055)  0.0026  0.0018 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด (บาท) (0.0099)  (0.0055)  0.0026  0.0010 
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17. รายได้อ่ืน 
รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน        
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ 27,373,825  28,439,256   26,515,382   26,970,556  
รายไดค่้าเช่า - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 19) 1,800,000  1,800,000   1,800,000   1,800,000  
รายไดค่้าบริหารจดัการ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 19) -  -  9,556,352   - 
ดอกเบ้ียรับ 580,879  877,500   497,741   707,816  
ดอกเบ้ียรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 19) 387,510  4,775,521   59,179,240   56,650,288  
อ่ืนๆ 1,862,687  1,302,559   183,955   59,887  
 32,004,901  37,194,836   97,732,670   86,188,547  

18. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ประกอบดว้ย 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน        
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ 8,617,988  10,866,939   8,389,377       10,765,628 
รายไดค่้าเช่า - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 19) 600,000  600,000           600,000          600,000 
รายไดค่้าบริหารจดัการ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 19) -  -  1,085,285   - 
ดอกเบ้ียรับ 94,294  152,621   94,837   94,085  
ดอกเบ้ียรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 19) 134,291  2,401,611   20,391,535   20,551,342  
อ่ืนๆ 221,088  805,838   136,165  3,551  
 9,667,661  14,827,009   30,697,199   32,014,606  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน        8,367,726  -        8,367,726  - 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน        8,208,983  -        8,208,983  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 49,460,329  -  -  - 
 66,037,038  -      16,576,709   - 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (หมายเหตุขอ้ 9.2) 8,367,726  -  8,367,726  - 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (หมายเหตุขอ้ 9.2) 15,348,749  -      15,348,749  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(หมายเหตุขอ้ 8 และขอ้ 10)     49,460,329  -  -  - 
 73,176,804  -    23,716,475  - 

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

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งค านึงถึงรายละเอียด
ของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 

บริษทัถูกควบคุมโดยบริษทั แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัใหญ่”) ซ่ึงตั้งอยูใ่น
ประเทศไทยและเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัใหญ่ดงักล่าวถือหุน้ใน
บริษัทคิดเป็นจ านวนร้อยละ 39.23 (31 ธันวาคม 2560 : ร้อยละ 39.23) ของทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 
จ านวนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 60.77 (31 ธนัวาคม 2560 : ร้อยละ 60.77) ถือโดยบุคคลทัว่ไป 
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ความสัมพนัธ์ท่ีกิจการมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกนัในกิจการ 
หรือเป็นกิจการท่ีกิจการควบคุม หรือควบคุมร่วมกนั หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบักิจการ 
มีดงัน้ี 

ช่ือกจิการ 
ประเทศ
ทีจ่ัดตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

   
1. บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค จ ากดั 

(มหาชน) 
ไทย บริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 

2. บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
3. บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
4. บริษทั ยดูบับลิวซี โซล่าร์ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
5. บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
6.  บริษทั ยดูบับลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
7. บริษทั กรีน เอนเนอยี ่แพลนเทชัน่ส์ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ย 
8. บริษทั ยดูบับลิวซีซี (กมัพชูา) จ ากดั กมัพชูา บริษทัยอ่ย 
9. บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัร่วม 
10. บริษทั อยธุยา เพาเวอร์ ซิสเตม็ส์ จ ากดั ไทย บริษทัร่วม 
11. บริษทั สระบุรี เอนเนอยี ่ซิสเตม็ส์ 2 จ  ากดั ไทย บริษทัร่วม 
12. บริษทั อินเตอร์โกลบ อินเวสเมนต ์จ ากดั กมัพชูา บริษทัร่วม 
13. บริษทั พาโนวา่ จ ากดั ไทย บริษทัร่วม 
14. บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
15. บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
16. บริษทั ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั  ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
17. บริษทั เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
18. บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
19. บริษทั ดบัเบิลยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั ไทย เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
20. ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและมีความรับผิดชอบในการวางแผน  

   สั่งการและควบคุมกิจการต่าง ๆ ของกิจการ 
   ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีรวมถึงกรรมการ 
   ของบริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหาร 
   หรือไม่) 
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รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
19.1 รายได ้ 

 งบการเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2561  2560 
 บาท  บาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน    
รายไดจ้ากงานโครงการ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,438,527  - 
รายไดจ้ากการขาย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 260,010  - 
รายไดค้่าเช่า - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 600,000  600,000 
ดอกเบ้ียรับ - บริษทัร่วม 134,291  139,282 
ดอกเบ้ียรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  2,262,329 
 15,432,828  3,001,611 

 

 งบการเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2561  2560 
 บาท  บาท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน    
รายไดจ้ากงานโครงการ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,510,617  15,486 
รายไดจ้ากการขาย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,033,470  254,110 
รายไดค้่าเช่า - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,800,000  1,800,000 
รายไดอ่ื้น - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  58,281 
ดอกเบ้ียรับ - บริษทัร่วม 387,510  269,896 
ดอกเบ้ียรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  4,505,625 
 17,731,597  6,903,398 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2561  2560 
 บาท  บาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน    
รายไดจ้ากงานโครงการ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,438,527  - 
รายไดจ้ากการขาย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 260,010  - 
รายไดจ้ากการขาย - บริษทัยอ่ย 428,251  - 
รายไดค้่าเช่า - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 600,000  600,000 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - บริษทัยอ่ย 1,085,285  - 
ดอกเบ้ียรับ - บริษทัยอ่ย 20,257,244  18,149,731 
ดอกเบ้ียรับ - บริษทัร่วม 134,291  139,282 
ดอกเบ้ียรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  2,262,329 
 37,203,608  21,151,342 

  
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2561  2560 
 บาท  บาท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน    
รายไดจ้ากงานโครงการ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  14,510,617  15,486 
รายไดจ้ากการขาย - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,033,470  254,110 
รายไดจ้ากการขาย - บริษทัยอ่ย 1,709,967  - 
รายไดค้่าเช่า - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,800,000  1,800,000 
รายไดอ่ื้น - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  58,281 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - บริษทัยอ่ย 9,556,352  - 
ดอกเบ้ียรับ - บริษทัยอ่ย 58,791,730   51,874,767 
ดอกเบ้ียรับ - บริษทัร่วม 387,510  269,896 
ดอกเบ้ียรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  4,505,625 
 87,789,646  58,778,165 
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19.2 ค่าใชจ่้าย 
 งบการเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2561  2560 
 บาท  บาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน    
ดอกเบีย้จ่าย    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,410,625  115,068 
 1,410,625  115,068 

    
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ    
(รวมอยูใ่น “ค่าใชจ่้ายในการขาย” และ“ค่าใชจ่้ายในการบริหาร”)    
ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,901,494  3,250,268 
ประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 145,580  130,580 
 3,047,074  3,380,848 

    
ค่าธรรมเนียมอ่ืน    
บริษทัใหญ่ 630,000  630,000 
    
ค่าบริการ    
บริษทัใหญ่ 831,781  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,851,166  28,524,357 
    
ซ้ือวตัถุดบิ    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,350  877,270 
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 งบการเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2561  2560 
 บาท  บาท 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน    
ดอกเบีย้จ่าย    
บริษทัใหญ่ 2,931,945  - 
กรรมการ 96,986  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,139,848               115,068 
 7,168,779               115,068 

    
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั    
(รวมอยูใ่น “ค่าใชจ่้ายในการขาย” และ“ค่าใชจ่้ายในการบริหาร”)    
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,083,446  9,714,954 
ประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 436,741  391,737 
 11,520,187  10,106,691 

    
ค่าธรรมเนียมอ่ืน    
บริษทัใหญ่ 990,000  990,000 
    
ค่าบริการ    
บริษทัใหญ่ 831,781  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,639,115  64,550,821 
    
ซ้ือวตัถุดบิ    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,350  18,741,477 
    
ค่าใช้จ่ายอ่ืน    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 68,190  - 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2561  2560 
 บาท  บาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน    
ดอกเบีย้จ่าย    
บริษทัใหญ่ 1,265,753  - 
บริษทัยอ่ย 151,233  151,233 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,410,625              115,068 
 2,827,611  266,301 

    
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั    
(รวมอยูใ่น “ค่าใชจ่้ายในการขาย” และ“ค่าใชจ่้ายในการบริหาร”)    
ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,964,494  3,250,268 
ประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 145,580  130,580 
 3,110,074  3,380,848 

    
ค่าธรรมเนียมอ่ืน    
บริษทัใหญ่ 180,000  180,000 
    
ค่าบริการ    
บริษทัใหญ่ 831,781  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,710,784  28,524,357 
    
ค่าใช้จ่ายอ่ืน    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,350  23,250 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 2561  2560 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน บาท  บาท 
ดอกเบีย้จ่าย    
บริษทัใหญ่ 2,931,945  - 
บริษทัยอ่ย 448,767  177,534 
กรรมการ 96,986  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,139,848             115,068 
 7,617,546  292,602 

    
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั    
(รวมอยูใ่น “ค่าใชจ่้ายในการขาย” และ“ค่าใชจ่้ายในการบริหาร”)    
ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,160,196  9,714,954 
ประมาณการผลประโยชน์พนกังาน 436,741  391,737 
 10,596,937  10,106,691 

    
ค่าธรรมเนียมอ่ืน    
บริษทัใหญ่ 540,000  540,000 
    
ค่าบริการ    
บริษทัใหญ่ 2,305,479  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,498,733  64,550,821 
    
ซ้ือวตัถุดบิ    
บริษทัยอ่ย 184,715  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,130,020  - 
    
ค่าใช้จ่ายอ่ืน    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 68,190  26,650 
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19.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตุขอ้ 7) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ลูกหนีก้ารค้า        
   บริษทัยอ่ย -  -  292,147  5,136 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,725,912  1,714  15,725,912  1,714 
 15,725,912  1,714  16,018,059  6,850 

ลูกหนีอ่ื้น        
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59,768  170,085,671  3,689,308  170,085,671 
   กรรมการ 3,067,162  2,348,340  2,263,161  2,348,340 
 3,126,930  172,434,011  5,952,469  172,434,011 

        
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า        
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,331,790  -  8,331,790  - 
        
รายได้ค้างรับ        
   บริษทัยอ่ย - - -  127,305,775  95,868,169 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,360,066  2,544,556  3,360,066  2,544,556 
 3,360,066  2,544,556  130,665,841  98,412,725 

19.4 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษทัยอ่ย - -   -   1,360,543,944  1,261,779,011 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,670,073  8,858,890  8,670,073  8,858,890 
 8,670,073  8,858,890  1,369,214,017  1,270,637,901 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี  

   งบการเงิน 
 งบการเงินรวม  เฉพาะกจิการ 
 บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 8,858,890  1,270,637,901 
ใหกู้ย้มืเพ่ิม -  111,715,925 
ช าระคืน -  (12,632,393) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (188,817)  (507,416) 
ยอดคงเหลือปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 8,670,073  1,369,214,017 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมในสกุลเงินบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนด
ช าระคืนภายในระหว่าง 6 เดือนถึง 1 ปีและมีดอกเบ้ียในอัตราระหว่างร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี          
(31 ธนัวาคม 2560 : ร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี) 

19.5 เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(รวมอยูใ่น “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน”) 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 บาท  บาท 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,125  1,125 
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19.6 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (หมายเหตุขอ้ 12) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เจ้าหนีก้ารค้า     0   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 140,382  161,242    -     -  
 140,382  161,242    -     -  

        
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        
   บริษทัใหญ่ 4,620,984  1,243,529  3,073,710  408,929 
   บริษทัยอ่ย   - -   -  64,684  50,959 
   กรรมการ 77,250  108,872  70,000  108,872 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,476,985  9,563,966  1,115,992  9,563,966 
 6,175,219  10,916,367  4,324,386  10,132,726 

        
เจ้าหนีอ่ื้น        
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,642,380  8,633,505  3,004,510  8,492,805 

19.7 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษทัใหญ่ 120,000,000  80,000,000  120,000,000  80,000,000 
บริษทัยอ่ย   -  -   -   15,000,000  15,000,000 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 108,500,000  88,500,000  108,500,000  88,500,000 
 228,500,000  168,500,000  243,500,000  183,500,000 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 

   งบการเงิน 
 งบการเงินรวม  เฉพาะกจิการ 
 บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 168,500,000  183,500,000 
กูย้มืเพ่ิม 70,000,000  70,000,000 
ช าระคืน (10,000,000)  (10,000,000) 
ยอดคงเหลือปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 228,500,000  243,500,000 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมในสกุลเงินบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวมีก าหนด
ช าระคืนภายในระหว่าง 3 เดือนถึง 1 ปีและมีดอกเบ้ียในอตัราระหว่างร้อยละ 4.00 - 5.25 ต่อปี  
(31 ธนัวาคม 2560 : ร้อยละ 4.00 - 5.25 ต่อปี)  

20. ภาระผูกพนั 
ยอดรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีไม่สามารถยกเลิกได ้มีดงัน้ี  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)    (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ภายใน 1 ปี 618,735  844,487  618,735  704,487 
เกิน 1 ปี 1,325,994  -  1,325,994  - 

ยอดรวมของภาระผกูพนัอ่ืนท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)   
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 บาท  บาท 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 34,651,717  42,427,000 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 


