
 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 

 

งบการเงินรวมระหว่างกาล และ งบการเงินระหว่างกาล 

ส าหรบังวดสามเดือน และ หกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

และ 

รายงานการสอบทานขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 



 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
 

เสนอ   ผูถื้อหุ้นของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564                      

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                        
30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบยอ่ของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
ขอบเขตการสอบทาน 

 

ยกเวน้เร่ืองท่ีจะกล่าวในวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้สรุปอย่างมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวม ขา้พเจา้ได้
ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410  “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชี           
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นผูรั้บผิดชอบ            
ดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการ
ตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

 
เกณฑใ์นการให้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวม 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึง “บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 54.37 ลา้นบาท และรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 20.85 ล้านบาท และจ านวน 19.14                     
ลา้นบาท ตามล าดบั ดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย  อย่างไรก็ตาม ผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงิน
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
ของบริษทัร่วม เน่ืองจากไม่สามารถสอบทานหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับการเกิดขึ้นจริงและ
เหมาะสมส าหรับบัญชีค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษาและทนายความและบัญชีเจ้าหน้ีอื่นท่ีเกิดขึ้นในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                          
30 มิถุนายน 2563 ของบริษทัร่วมได ้ ปัจจุบนัผูบ้ริหารของบริษทัร่วมไดร้ะงบัการจ่ายเงินและมอบหมายให้ทนายความฟ้องร้อง
คู่กรณีดงักล่าว ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15  ดงันั้น
ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว่้ามีรายการปรับปรุงใดท่ีจ าเป็นในจ านวนเงินดงักล่าวหรือไม่ ซ่ึงหากจ าเป็นต้องปรับปรุงจะมี
ผลกระทบต่อก าไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
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ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และข้อสรุปของข้าพเจ้า                   
ต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จึงมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ีดว้ย 
เน่ืองจากอาจมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบตวัเลขงวดปัจจุบนักบัตวัเลขเปรียบเทียบ  ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุน                 
ในบริษทัร่วมดงักล่าวให้กบับริษทัอื่นท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัในเดือนมิถุนายน 2564 แลว้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ท่ี 13 

 
ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวม 

 

ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นต่อตัวเลขเปรียบเทียบจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่าง                       
มีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลรวม ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้
จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญจากการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 

 
 

บริษทั เอส พี  ออดิท จ ากดั 
                                                               
 
 
 
                                                                                                                                   (นางสาววนัดี  เอี่ยมวณิชชา)                                                                                                             
                                                                                                                                ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8210 
 
 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 384,861,856.41          83,900,429.22            361,455,805.77          73,114,444.83            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1,7 -                              -                              77,191.77                   8,149,344.45              
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1,8 -                              -                              -                              3,824,225.84              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 9 40,881,868.08            50,618,033.56            27,517,376.67            48,484,964.36            
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - กิจการอ่ืน 10 1,304,341.02              3,689,942.52              1,304,341.02              3,689,942.52              
สินคา้คงเหลือ 11 92,667,252.06            96,560,270.18            92,667,252.06            96,560,270.18            
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1,12 -                              -                              2,603,564.95              600,000.00                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 13 -                              4,099,923.62              -                              6,953,575.00              

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 519,715,317.57          238,868,599.10          485,625,532.24          241,376,767.18          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 14 12,617,850.00            12,617,850.00            12,617,850.00            12,617,850.00            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13,15 4,712,783.10              59,078,313.91            7,755,034.52              52,169,155.93            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16 -                              -                              89,997,752.00            35,498,580.00            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 335,402,464.24          324,276,878.73          300,249,661.73          295,842,852.83          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 18 11,824,310.39            4,083,233.11              3,024,486.65              4,083,233.11              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 6,100,095.70              6,238,822.17              5,012,312.73              5,180,072.17              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 35,180,764.21            33,786,989.51            34,052,255.21            32,850,139.17            

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 405,838,267.64          440,082,087.43          452,709,352.84          438,241,883.21          
รวมสินทรัพย์ 925,553,585.21          678,950,686.53          938,334,885.08          679,618,650.39          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอือ้วิทยา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564

งบการเงนิรวม

สินทรัพย์

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 2,189,398.15              24,194,040.18            2,189,398.15              24,194,040.18            
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 20 46,568,489.92            124,145,565.55          32,832,691.77            108,687,601.95          
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - กิจการอ่ืน 21 174,280.31                 1,197,370.11              174,280.31                 1,197,370.11              
เจา้หน้ีค่าหุน้ -                              10,000,000.00            -                              10,000,000.00            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 89,046,400.64            233,503,316.29          89,046,400.64            233,503,316.29          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 22 -                              57,000,000.00            -                              57,000,000.00            
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 1,638,409.41              2,764,584.00              1,323,494.26              2,764,584.00              

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 139,616,978.43          452,804,876.13          125,566,265.13          437,346,912.53          
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 23 9,941,818.36              684,943.32                 908,759.07                 684,943.32                 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 36,858,173.20            35,558,440.72            36,858,173.20            35,558,440.72            
ประมาณการร้ือถอน 289,095.80                 -                              -                              -                              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 43,881,947.43            39,504,483.43            43,881,947.43            39,504,483.43            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                              271,173.54                 -                              -                              

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 90,971,034.79            76,019,041.01            81,648,879.70            75,747,867.47            
รวมหน้ีสิน 230,588,013.22          528,823,917.14          207,215,144.83          513,094,780.00          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

บริษทั เอือ้วิทยา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 26
  ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 43,436,335,404 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 4,343,633,540.40       -                              4,343,633,540.40       -                              
หุน้สามญั 17,111,283,644 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท -                              1,711,128,364.40       -                              1,711,128,364.40       

  ทุนจดทะเบียนช าระแลว้
หุน้สามญั 26,325,051,760 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 2,632,505,176.00       -                              2,632,505,176.00       -                              
หุน้สามญั 13,162,525,880 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท -                              1,316,252,588.00       -                              1,316,252,588.00       

ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุน้สามญั 264,331,892.88          264,331,892.88          264,331,892.88          264,331,892.88          
ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุน้สามญั (790,733,015.23)         -                              (790,733,015.23)         -                              
ส่วนเกินจดัสรร - ใบส าคญัแสดงสิทธิ 309,998,676.32          309,998,676.32          309,998,676.32          309,998,676.32          
ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้
ส ารองตามกฎหมาย 17,907,839.80            17,907,839.80            17,907,839.80            17,907,839.80            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (1,910,814,116.39)      (1,944,987,394.63)      (1,901,951,785.52)      (1,941,028,082.61)      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 188,152,162.96          202,520,347.69          199,060,956.00          199,060,956.00          

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทั 711,348,616.34          166,023,950.06          731,119,740.25          166,523,870.39          
   ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (16,383,044.35)           (15,897,180.67)           -                              -                              

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 694,965,571.99          150,126,769.39          731,119,740.25          166,523,870.39          
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 925,553,585.21          678,950,686.53          938,334,885.08          679,618,650.39          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอือ้วิทยา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2564

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงนิ



6

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ปรับปรุงใหม่

รายได้
รายไดจ้ากงานโครงการ 11,803,771.26     104,923,074.86      11,803,771.26     107,823,320.26     
รายไดจ้ากการขายสินคา้อุตสาหกรรม 2,873,696.00       1,247,026.00          2,873,696.00       1,247,026.00         
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 72,310,860.87     -                          74,695,127.21     -                        
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 5,059,081.53       -                          1,159,624.94       -                        
รายไดจ้ากการขายเศษซากวตัถุดิบ 4,654,966.78       2,040,181.21          4,655,691.18       2,041,431.10         
รายไดอ่ื้น 3,625,038.67       641,678.02             2,705,486.56       6,575,232.95         

รวมรายได้ 100,327,415.11   108,851,960.09      97,893,397.15     117,687,010.31     
คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนงานโครงการ 26,349,831.50     82,973,432.77        26,360,468.09     84,756,290.89       

ตน้ทุนขายสินคา้อุตสาหกรรม 1,566,978.66       633,718.00             1,566,978.66       550,908.04            
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 835,345.05          1,049,169.29          835,345.05          946,193.09            
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 25,466,891.15     21,522,092.21        17,440,636.94     54,030,494.69       
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ -                       144,824,374.48      -                       255,571,119.94     
ตน้ทุนทางการเงิน 3,790,338.81       12,140,115.85        3,789,847.55       11,466,201.31       

รวมคา่ใชจ่้าย 58,009,385.17     263,142,902.60      49,993,276.29     407,321,207.96     

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       20,845,160.63        -                       -                        
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนรายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 42,318,029.94     (133,445,781.88)     47,900,120.86     (289,634,197.65)   
รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 479,835.47          5,214,689.86          479,835.47          (787,896.00)          
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 42,797,865.41     (128,231,092.02)     48,379,956.33     (290,422,093.65)   
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 32 -                       (42,065,339.81)       -                       -                        
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 42,797,865.41     (170,296,431.83)     48,379,956.33     (290,422,093.65)   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีตอ้งจดัประเภทเขา้ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (3,694,316.36)      1,719,093.83          -                       -                        
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด (3,694,316.36)      1,719,093.83          -                       -                        
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จส าหรับงวด 39,103,549.05     (168,577,338.00)     48,379,956.33     (290,422,093.65)   

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม

บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



7

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ปรับปรุงใหม่

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 42,605,414.55     (170,218,341.33)     48,379,956.33     (290,422,093.65)   
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 192,450.86          (78,090.50)              -                       -                        

42,797,865.41     (170,296,431.83)     48,379,956.33     (290,422,093.65)   

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 39,208,382.64     (169,009,205.26)     48,379,956.33     (290,422,093.65)   
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (104,833.59)         431,867.26             -                       -                        

39,103,549.05     (168,577,338.00)     48,379,956.33     (290,422,093.65)   

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ส่วนท่ีเป็นของบริษทั (บาท : หุน้) 28
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.003                   (0.013)                     0.003                   (0.022)                   
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด 0.003                   (0.013)                     0.003                   (0.022)                   

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ปรับปรุงใหม่

รายได้
รายไดจ้ากงานโครงการ 34,045,061.97           216,411,628.27       34,045,061.97      219,311,873.67    
รายไดจ้ากการขายสินคา้อุตสาหกรรม 4,174,341.85             2,699,853.00          4,174,341.85        2,699,853.00        
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 72,310,860.87           -                          74,695,127.21      -                       
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 7,827,445.44             1,159,068.32          3,361,122.93        1,153,697.12        
รายไดจ้ากการขายเศษซากวตัถุดิบ 18,520,074.58           20,150,643.54         18,520,074.58      20,150,643.54      
รายไดอ่ื้น 6,263,062.64             1,512,507.22          5,790,606.05        15,035,319.51      

รวมรายได้ 143,140,847.35         241,933,700.35       140,586,334.59    258,351,386.84    
ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนงานโครงการ 54,894,168.84           183,764,469.30       54,904,805.43      185,464,517.46    
ตน้ทุนขายสินคา้อุตสาหกรรม 2,341,781.88             1,514,359.39          2,341,781.88        1,514,359.39        
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 1,639,899.10             2,115,044.72          1,639,899.10        2,012,068.52        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 42,034,652.37           46,470,212.17         29,957,959.06      71,315,756.83      
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                             145,739,359.11       -                       267,348,274.32    
ตน้ทุนทางการเงิน 8,288,619.29             26,003,304.06         8,288,128.03        25,373,112.57      

รวมค่าใชจ่้าย 109,199,121.48         405,606,748.75       97,132,573.50      553,028,089.09    

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,713,491.68)            19,139,695.65         -                       -                       
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 29,228,234.19           (144,533,352.75)     43,453,761.09      (294,676,702.25)  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (4,377,464.00)            (888,216.69)            (4,377,464.00)      (888,216.69)         
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 24,850,770.19           (145,421,569.44)     39,076,297.09      (295,564,918.94)  
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 32 -                             (53,780,720.71)       -                       -                       
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 24,850,770.19           (199,202,290.15)     39,076,297.09      (295,564,918.94)  
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีตอ้งจดัประเภทเขา้ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5,531,540.36)            (440,223.33)            -                       -                       
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด (5,531,540.36)            (440,223.33)            -                       -                       
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จส าหรับงวด 19,319,229.83           (199,642,513.48)     39,076,297.09      (295,564,918.94)  

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

บริษัท เอื้อวทิยา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ปรับปรุงใหม่

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 24,567,762.48           (198,275,271.50)     39,076,297.09      (295,564,918.94)  
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 283,007.71                (927,018.65)            -                       -                       

24,850,770.19           (199,202,290.15)     39,076,297.09      (295,564,918.94)  

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 19,805,093.51           (198,577,657.44)     39,076,297.09      (295,564,918.94)  
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (485,863.68)               (1,064,856.04)         -                       -                       

19,319,229.83           (199,642,513.48)     39,076,297.09      (295,564,918.94)  

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทั (บาท : หุ้น) 28
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.002                         (0.015)                     0.003                   (0.022)                  
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 0.002                         (0.015)                     0.003                   (0.022)                  

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอื้อวทิยา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย : บาท)

ส่วนของผู้มี

การเปลี่ยนแปลง รวม รวม ส่วนได้เสียที่ไม่มี

ทุนเรือนหุ้นทีอ่อก ส่วนเกนิกว่ามูลค่า ส่วนต า่กว่ามูลค่า  ส่วนเกนิจัดสรร จัดสรรแล้ว ส่วนเกนิทุนจาก ผลต่างจากการ สัดส่วนใน องค์ประกอบอ่ืน ส่วนของผู้ถือหุ้น อ านาจควบคุม

หมายเหตุ และช าระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ  ใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร การตีราคาสินทรัพย์ แปลงค่างบการเงนิ บริษทัย่อย ของส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษทั ของบริษทัย่อย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,316,252,588.00   264,331,892.88       -                          309,998,676.32     17,907,839.80     (1,944,987,394.63)      208,666,471.76       1,046,624.10          (7,192,748.17)       202,520,347.69         166,023,950.06       (15,897,180.67)      150,126,769.39       
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด

เพ่ิมทุนระหวา่งงวด 26 1,316,252,588.00   -                          (789,751,552.80)      -                        -                      -                             -                          -                         -                        -                            526,501,035.20       -                        526,501,035.20       
ค่าใชจ่้ายในการจ าหน่ายหุน้สามญั -                         -                          (981,462.43)            -                        -                      -                             -                          -                         -                        -                            (981,462.43)             -                        (981,462.43)            
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปก าไร(ขาดทุน)สะสม -                         -                          -                          -                        -                      9,605,515.76              (9,605,515.76)         -                         -                        (9,605,515.76)            -                          -                        -                          
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                          -                          -                        -                      24,567,762.48            -                          (4,762,668.97)         -                        (4,762,668.97)            19,805,093.51         (485,863.68)          19,319,229.83         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 2,632,505,176.00   264,331,892.88       (790,733,015.23)      309,998,676.32     17,907,839.80     (1,910,814,116.39)      199,060,956.00       (3,716,044.87)         (7,192,748.17)       188,152,162.96         711,348,616.34       (16,383,044.35)      694,965,571.99       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,316,252,588.00   264,331,892.88       -                          309,998,676.32     17,907,839.80     (1,649,060,570.96)      223,920,876.00       543,728.51             (7,192,748.17)       217,271,856.34         476,702,282.38       (8,647,785.04)        468,054,497.34       
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                          -                          -                        -                      (198,275,271.50)         -                          (302,385.94)            -                        (302,385.94)               (198,577,657.44)      (1,064,856.04)        (199,642,513.48)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 1,316,252,588.00   264,331,892.88       -                          309,998,676.32     17,907,839.80     (1,847,335,842.46)      223,920,876.00       241,342.57             (7,192,748.17)       216,969,470.40         278,124,624.94       (9,712,641.08)        268,411,983.86       

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

10

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอ่ืน
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(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้นทีอ่อก ส่วนเกนิกว่ามูลค่า ส่วนต า่กว่ามูลค่า  ส่วนเกนิจัดสรร จัดสรรแล้ว ส่วนเกนิทุนจาก รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ  ใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร การตีราคาสินทรัพย์

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,316,252,588.00     264,331,892.88         -                       309,998,676.32       17,907,839.80    (1,941,028,082.61)   199,060,956.00        166,523,870.39     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด
เพ่ิมทุนระหวา่งงวด 26 1,316,252,588.00     -                            (789,751,552.80)   -                          -                     -                          -                           526,501,035.20     
ค่าใชจ่้ายในการจ าหน่ายหุน้สามญั -                           -                            (981,462.43)          -                          -                     -                          -                           (981,462.43)          
ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                           -                            -                       -                          -                     39,076,297.09         -                           39,076,297.09       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 2,632,505,176.00     264,331,892.88         (790,733,015.23)   309,998,676.32       17,907,839.80    (1,901,951,785.52)   199,060,956.00        731,119,740.25     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,316,252,588.00     264,331,892.88         -                       309,998,676.32       17,907,839.80    (1,543,506,010.37)   199,060,956.00        564,045,942.63     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                           -                            -                       -                          -                     (295,564,918.94)      -                           (295,564,918.94)    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 1,316,252,588.00     264,331,892.88         -                       309,998,676.32       17,907,839.80    (1,839,070,929.31)   199,060,956.00        268,481,023.69     

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ปรับปรุงใหม่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
    ก  าไร(ขาดทนุ)ก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 28,945,226.48        (185,804,378.67)    43,453,761.09      (294,676,702.25)     
    ปรับรายการท่ีกระทบก าไรก่อนรายได้(ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดเ้ป็น
       เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
          ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต(โอนกลบั) (613,856.53)            12,590,302.99       (1,051,743.07)       31,555,819.17        
          ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (2,016,941.73)         (830,277.64)           -                        (1,176,239.16)         
          ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้(โอนกลบั) (5,193,895.44)         (1,295,233.08)        (5,193,895.44)       (1,295,233.08)         
          ตดัจ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 3,978.11                 52,741.53              -                        -                          
          ตดัจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร -                          2,392,333.80         -                        2,392,333.80          
          ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 5,634,609.85          6,300,559.27         5,032,931.53        5,831,910.14          
          ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                          149,438,924.28     -                        267,348,274.32      
          ก  าไรจากการจ าหน่ายและตดัจ่ายสินทรัพย์ (508,458.38)            (308,154.23)           (68,252.48)            -                          
          ก  าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย (72,310,860.87)       -                         (74,695,127.21)     -                          
          ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน(โอนกลบั) -                          (27,573,914.66)      -                        (27,573,914.66)       
          ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 1,299,732.48          1,928,593.86         1,299,732.48        1,928,593.86          
          ส่วนแบง่ผล(ก าไร)ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 4,713,491.68          (19,139,695.65)      -                        -                          
          ส่วนแบง่ผลก าไร(ขาดทนุ)ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 283,007.71             (927,018.65)           -                        -                          
          ดอกเบ้ียรับ (2,209,982.55)         (930,994.00)           (2,340,573.83)       (819,728.00)            
          ดอกเบ้ียจ่าย 8,288,619.29          26,003,304.06       8,288,128.03        25,373,112.57        
     ก  าไร(ขาดทนุ)จากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
                   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (33,685,329.90)       (38,102,906.79)      (25,275,038.90)     8,888,226.71          
         การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงของสินทรัพยด์ าเนินงาน
             ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          6,017,052.86         9,266,499.32        41,378,926.00        
             สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                         3,144,238.33        (12,838,431.17)       
             ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน 12,783,906.60        20,517,833.93       21,494,389.79      20,728,156.31        
             สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-กิจการอ่ืน 2,471,226.41          358,730.96            2,471,226.41        358,730.96             
             สินคา้คงเหลือ 9,086,913.56          33,397,155.13       9,086,913.56        33,397,155.13        
             กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -                          81,843,458.81       -                        -                          
             สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (291,168.72)            532,502.16            (171,929.47)          532,502.16             

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ปรับปรุงใหม่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
         การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของหน้ีสินด าเนินงาน
              เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (4,093,358.42)         (6,845,375.42)        (3,040,126.03)       (4,915,557.77)         
              เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน (84,862,360.00)       (36,784,782.52)      (75,616,146.28)     (36,368,312.58)       
              หน้ีสินตามสญัญา-กิจการอ่ืน (1,023,089.80)         (12,153,322.98)      (1,023,089.80)       (12,142,776.98)       
              หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (285,348.31)            -                         -                        -                          
         เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน -                          (10,323,909.55)      -                        (10,323,909.55)       
         เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน (99,898,608.58)       38,456,436.59       (59,663,063.07)     28,694,709.22        
         เงินสดรับดอกเบ้ีย 139,383.52             162,976.00            189,937.26           369,596.00             
         เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (26,827,643.21)       (21,599,706.14)      (24,665,777.43)     (21,130,641.45)       
         เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ -                          23,363,994.66       -                        23,363,994.66        
         เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,094,737.59)         (4,045,742.99)        (1,030,186.57)       (4,045,653.78)         
                   เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (127,681,605.86)     36,337,958.12       (85,169,089.81)     27,252,004.65        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
         เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (10,000,000.00)       (6,400,000.00)        (10,000,000.00)     (6,400,000.00)         
         เงินสดจ่ายจากการเพ่ิมทนุในบริษทัยอ่ย -                          -                         (54,499,172.00)     -                          
         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                         (2,000,000.00)       16,980,000.00        
         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์และจ่ายช าระหน้ีค่าสินทรัพย์ (11,124,871.37)       (1,335,856.04)        (7,190,435.64)       (1,335,856.04)         
         เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,528,644.86          -                         145,000.00           -                          
         เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 126,062,823.62      891,181.32            126,062,823.62    -                          
         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (96,805.06)              (144,000.00)           -                        (144,000.00)            
         ลดลงในเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั -                          4,816,150.00         -                        4,816,150.00          
                    เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ 107,369,792.05      (2,172,524.72)        52,518,215.98      13,916,293.96        

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564



                                             14

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ปรับปรุงใหม่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
         เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 525,519,572.77      -                         525,519,572.77    -                          
         เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน (57,000,000.00)       10,000,000.00       (57,000,000.00)     20,000,000.00        
         ลดลงในเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (145,000,000.00)     (20,000,000.00)      (145,000,000.00)   (40,000,000.00)       
         เงินสดจ่ายหุ้นกู้ -                          (300,000,000.00)    -                        (300,000,000.00)     
         เงินสดจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่า (2,539,125.45)         (1,243,976.46)        (2,388,967.70)       (1,123,228.88)         
         เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย-หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่า (138,370.30)            (95,296.73)             (138,370.30)          (55,910.31)              
                    เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 320,842,077.02      (311,339,273.19)    320,992,234.77    (321,179,139.19)     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)-สุทธิ              300,530,263.21      (277,173,839.79)    288,341,360.94    (280,010,840.58)     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 83,900,429.22        312,510,463.56     73,114,444.83      302,321,503.04      
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสด
      และรายการเทียบเทา่เงินสด 431,163.98             1,230.75                -                        -                          
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัส้ินงวด 29.1 384,861,856.41      35,337,854.52       361,455,805.77    22,310,662.46        

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด
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  บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลอย่างย่อ  

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป  
 

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

 

บริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจหลัก เก่ียวกับการผลิตและจ าหน่าย                    
โครงเหล็กชุบสังกะสีส าหรับเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม และโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย ให้บริการ              
ชุบสังกะสีจ าหน่ายสินคา้อุปกรณ์ส่งก าลงั และผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้ยกเลิกการด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแล้ว                         
ในไตรมาสสามปี 2563 โดยกลุ่มบริษทัไดจ้ าหน่ายบริษทัยอ่ยจ านวน 3 บริษทัซ่ึงด าเนินธุรกิจดงักล่าวใหก้บับริษทัอ่ืน 

 

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จัดท าขึ้นตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปใน                 
ประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดท า                
และน าเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลัก คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง 
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดไดจ้ดัท าเป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลจดัท าเป็นแบบย่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชี
ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และได้เพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล               
ตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหซ้ ้ าซอ้น
กับข้อมูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว  ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กับงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใช้ใน
ประเทศไทยและจดัท าเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงิน    
ท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัเพื่อใชก้บังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564  เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง  การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 เร่ือง  การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง  เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง  การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง  นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ือง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้น 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 

และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัไดย้ติุการถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวตาม
แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีซ่ึง
ส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติม
ทางบญัชีกบังบการเงินงวดก่อนตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี  
- เลือกท่ีจะไม่ต้องน าข้อมูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดัมูลค่าของ                

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

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

 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวและยุติการถือปฏิบัติตามมาตรการ                
ผ่อนปรนชั่วคราวตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวข้างต้นกับงบการเงินในงวดปัจจุบัน และฝ่ายบริหารได้
ประเมินแลว้เห็นวา่ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3. หลกัการจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงิน
ของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย หลงัจากตดัยอดคงคา้งและรายการระหว่างกันท่ีมีสาระส าคญั
แลว้อตัราร้อยละของการถือหุน้โดยบริษทัทั้งทางตรงและทางออ้มมีดงัน้ี 

   บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
กิจการจดัตั้ง 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ ากดั  ธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ปรรูป
จากพืชพลงังาน และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร 

ไทย 65.00 65.00 

บริษทั อลัตร้าเอเชีย จ ากดั  ธุรกิจการลงทุนและกิจการคา้ ไทย 100.00 100.00 
UWCC (Cambodia) Company Limited ธุรกิจโรงงานผลิตและจ าหน่ายไมส้ับแปรรูป กมัพูชา   70.00   70.00 
Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. * ธุรกิจการจดัการดา้นบุคลากร สิงคโปร์ 100.00 100.00 
Ultra Network Pte.Ltd. * ธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 100.00 100.00 
Ultra Asia Investment Pte.Ltd. * ธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 100.00 100.00 
Sky Towers Infra Inc. ** ธุรกิจให้เช่าเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ฟิลิปปินส์ 100.00 100.00 

* ถือหุ้นทางออ้มผ่านทางบริษทั อลัตร้าเอเชีย จ ากดั 
** ถือหุ้นทางออ้มผ่านทาง Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. 
 

งบการเงินของบริษัทย่อยจัดท าขึ้นโดยมีวนัท่ีในงบการเงินเช่นเดียวกับบริษัท และจัดท าโดยใช้นโยบาย                   
การบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนั 

 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ าของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผู ้ถูกซ้ือด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่า                           
ของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช ้
อัตราแลกเป ล่ียน ณ วัน ส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช ้                          
อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

4. นโยบายการบญัชี 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีกลุ่มบริษัทได้จัดท าขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญและวิธีการค านวณ 
ในงบการเงินระหวา่งกาลเช่นเดียวกนักบัท่ีใชส้ าหรับจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

รายจ่ายท่ีเกิดขึ้นอย่างไม่สม ่าเสมอในระหว่างงวดปีบญัชี จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการรับรู้รายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 

 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5. การปรับปรุงงบการเงิน 
 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินรวม
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ท่ีแสดงเปรียบเทียบใหม่ เน่ืองจากเดิมกลุ่มบริษทั
บันทึกเงินลงทุนในบริษัท ไดเมท สยาม จ ากัด (มหาชน) (บริษัทร่วม) ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี                        
30 มิถุนายน 2563 และรับรู้ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ดว้ยวิธีส่วนไดเ้สียโดยใชข้อ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาลของบ ริษัท ร่วม ซ่ึ งจัดท าโดยผู ้บ ริห ารของบ ริษัท ร่วม ท่ี ย ังไม่ผ่ านการสอบทานจากผู ้ส อบบัญ ชี                         
อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนังบการเงินส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ของบริษทัร่วม
ดงักล่าว ไดผ้า่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมแลว้ 

 

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินจากการปรับปรุงดงักล่าว  มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 
 30 มิถุนายน 2563 
ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม(ลดลง) (3,534,902.24) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง - 
ขาดทุนส าหรับงวด(เพ่ิมขึ้น) (3,534,902.24) 
  

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวด(เพ่ิมขึ้น) (บาท:หุ้น) (0.0003) 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 
 30 มิถุนายน 2563 
ส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม(ลดลง) (5,240,367.22) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง - 
ขาดทุนส าหรับงวด(เพ่ิมขึ้น) (5,240,367.22) 
  

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวด(เพ่ิมขึ้น) (บาท:หุ้น) (0.0004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6. รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท แคปปิทอล เอ ็นจิเนีย ร่ิง เน็ต เวิร์ค  จ าก ัด  (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้น                    
ร้อยละ 39.33  (31 ธันวาคม 2563 : ร้อยละ 37.62) ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทั (ผูถื้อหุ้นหลกัของบริษทั  
แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) คือ ครอบครัวลีนะบรรจง) รายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัท                   
ท่ีครอบครัวลีนะบรรจง เป็นผูถื้อหุน้หลกัหรือเป็นกรรมการถือเป็นรายการระหวา่งกนักบับริษทั 

 

รายการคา้กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 

6.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้     
- Sky Towers Infra Inc. - - - 9,216,499.32 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - - (1,117,874.05) 

สุทธิ - - - 8,098,625.27 
     

เงินทดรองจ่าย     
- บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั - - - 50,000.00 
- UWCC (Cambodia) Company Limited - - 5,148,887.85 5,148,887.85 

รวม - - 5,148,887.85 5,198,887.85 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น - - (5,148,887.85) (5,148,887.85) 

สุทธิ - - - 50,000.00 
     

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน     

- บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) 2,595,809.65 2,595,809.65 2,595,809.65 2,595,809.65 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2,595,809.65) (2,595,809.65) (2,595,809.65) (2,595,809.65) 

สุทธิ - - - - 
     

ลกูหน้ีอืน่     
- บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั - - 8,403,536.54 - 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น - - (8,403,536.54) - 

สุทธิ - - - - 
     

     
     
     



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ดอกเบ้ียคา้งรับ     
- บริษทั พาราไดซก์รีนเอนเนอยี่ จ ากดั - - 16,078,413.93 16,780,939.18 
- บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั - - 77,191.77 719.18 
- UWCC (Cambodia) Company Limited - - 4,223,180.74 3,981,001.44 
- Interglob Investment Company Limited 1,412,170.49 1,322,824.46 1,412,170.49 1,322,824.46 

รวม 1,412,170.49 1,322,824.46 21,790,956.93 22,085,484.26 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (1,412,170.49) (1,322,824.46) (21,713,765.16) (22,084,765.08) 

สุทธิ - - 77,191.77 719.18 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอืน่ - - 77,191.77 8,149,344.45 
 

    

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา     
รายไดค้า้งรับค่าบริหารจดัการ     
-  บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั -    - - 11,547,774.87 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น -    - - (7,723,549.03) 

สุทธิ -    - - 3,824,225.84 
 

    

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
-  บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ ากดั     

ยอดคงเหลือตน้งวด - - 4,026,951.33 6,803,650.45 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวด - - - 370,116.07 
ลดลงในระหว่างงวด - - - (3,146,815.19) 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - 4,026,951.33 4,026,951.33 
 

    

-  บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั     
ยอดคงเหลือตน้งวด - - - 237,910,556.40 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวด - - - - 
ลดลงในระหว่างงวด - - - (150,000.00) 
ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - - -  (237,760,556.40) 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - - - 

     

     
     
     
     
     
     



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ตอ่)     
- บริษทั ยดูบับลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากดั     

ยอดคงเหลือตน้งวด - - - 360,712,975.59 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวด - - - - 
ลดลงในระหว่างงวด - - - - 
ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - - -  (360,712,975.59) 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - - - 
     

- บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั     
ยอดคงเหลือตน้งวด - - 600,000.00 - 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวด - - 2,003,564.95 600,000.00 
ลดลงในระหว่างงวด - - - - 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - 2,603,564.95 600,000.00 
     

-  UWCC (Cambodia) Company Limited     
ยอดคงเหลือตน้งวด - - 33,450,450.63 33,467,642.10 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวด - - 1,916,045.28 - 
ลดลงในระหว่างงวด - - - (17,191.47) 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - 35,366,495.91 33,450,450.63 
     

-  Interglob Investment Company Limited     
ยอดคงเหลือตน้งวด 8,055,237.78 8,060,119.35 8,055,237.78 8,060,119.35 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวด 544,065.81  -    544,065.81  -    
ลดลงในระหว่างงวด - (4,881.57) - (4,881.57) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 8,599,303.59 8,055,237.78 8,599,303.59 8,055,237.78 

รวมเงินใหกู้ย้ืม 8,599,303.59 8,055,237.78 50,596,315.78 46,132,639.74 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (8,599,303.59) (8,055,237.78) (47,992,750.83) (45,532,639.74) 

สุทธิ - - 2,603,564.95 600,000.00 
     

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย     
- ผูบ้ริหารส าคญั 440,250.00 159,662.26 440,250.00 159,662.26 

     

     
     
     
     



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ดอกเบ้ียคา้งจา่ย     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 677,411.90 9,450,277.45 677,411.90 9,450,277.45 
- บริษทั ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 652,416.57 675,809.58 652,416.57 675,809.58 
- บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั - 10,168,257.44 - 10,168,257.44 

รวม 1,329,828.47 20,294,344.47 1,329,828.47 20,294,344.47 
     

ค่าบริการส านกังานคา้งจ่าย     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เนต็เวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 34,119.68 3,089,605.00 34,119.68 3,089,605.00 

     

ค่าบริการตรวจสอบภายในคา้งจ่าย     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เนต็เวร์ิค จ ากดั (มหาชน) 385,200.00 192,600.00 385,200.00 192,600.00 

     

คา่ธรรมเนียมหนงัสือค ้าประกนัคา้งจ่าย     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เนต็เวิร์ค จ ากดั (มหาชน) - 457,828.45 - 457,828.45 
           รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 2,189,398.15 24,194,040.18 2,189,398.15 24,194,040.18 

     

เงินกูย้ืมระยะสั้นกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
- บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั     

ยอดคงเหลือตน้งวด - - - 10,000,000.00 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวด - - -  - 
ลดลงในระหว่างงวด - - - (10,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - -  - 
     

- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เนต็เวร์ิค จ ากดั (มหาชน)     
ยอดคงเหลือตน้งวด 109,517,770.57 109,524,851.04 109,517,770.57 109,524,851.04 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวด 86,654,182.19 1,707,112.48 86,654,182.19 1,707,112.48 
ลดลงในระหว่างงวด (151,493,342.95) (1,714,192.95) (151,493,342.95) (1,714,192.95) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 44,678,609.81 109,517,770.57 44,678,609.81 109,517,770.57 
     

- บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน)     
ยอดคงเหลือตน้งวด 44,111,531.33 54,075,712.04 44,111,531.33 54,075,712.04 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวด 322,230.76 10,605,680.78 322,230.76 10,605,680.78 
ลดลงในระหว่างงวด (65,971.26) (20,569,861.49) (65,971.26)   (20,569,861.49) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 44,367,790.83 44,111,531.33 44,367,790.83 44,111,531.33 

     

     
     
     



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เงินกูย้ืมระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ตอ่)     
- บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั     

ยอดคงเหลือตน้งวด 79,874,014.39 89,897,375.13 79,874,014.39 89,897,375.13 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวด 647,333.67 572,050.83 647,333.67 572,050.83 
ลดลงในระหว่างงวด (80,521,348.06) (10,595,411.57) (80,521,348.06) (10,595,411.57) 
ยอดคงเหลือปลายงวด - 79,874,014.39 - 79,874,014.39 

รวม 89,046,400.64 233,503,316.29 89,046,400.64 233,503,316.29 
     

หน้ีสินตามสัญญาเช่า     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เนต็เวร์ิค จ ากดั (มหาชน)     

ยอดคงเหลือตน้งวด 1,724,336.99 1,724,336.99 1,724,336.99 1,724,336.99 
ท าสัญญาเพ่ิมระหว่างงวด 1,171,693.71 - 1,171,693.71 - 
จ่ายช าระระหว่างงวด (1,816,948.10) - (1,816,948.10) - 
ยอดคงเหลือปลายงวด 1,079,082.60 1,724,336.99 1,079,082.60 1,724,336.99 

 

การวิเคราะหก์ารครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่า มีดงัน้ี 
     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 

 หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 438,900.00 (54,282.26) 384,617.74 438,900.00 (54,282.26) 384,617.74 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  731,500.00 (37,035.14) 694,464.86 731,500.00 (37,035.14) 694,464.86 

รวม 1,170,400.00 (91,317.40) 1,079,082.60 1,170,400.00 (91,317.40) 1,079,082.60 
 

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

 หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 1,800,000.00 (75,663.01) 1,724,336.99 1,800,000.00 (75,663.01) 1,724,336.99 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี           -   - - -   - - 

รวม 1,800,000.00 (75,663.01) 1,724,336.99 1,800,000.00 (75,663.01)  1,724,336.99 
 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เงินกูย้ืมระยะสั้นระหว่างกนัเป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใช้เงินและสัญญาเงินกูย้ืม
สกุลเงินบาท โดยมีระยะเวลา 4 เดือน - 1 ปี (31 ธันวาคม 2563 : ระยะเวลา 3 เดือน - 1 ปี ) คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
4.20 - 4.90 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563 : อตัราร้อยละ 4.20 - 5.25 ต่อปี) 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  เงินกูย้มืระยะสั้นระหวา่งกนัเป็นเงินกูย้มืในรูปสัญญาเงินกูย้มื
สกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์ โดยมีระยะเวลา 3 เดือน  คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.50 ต่อปี ต่อมาบริษทัไดเ้ปล่ียนเงินกูย้ืม
ดงักล่าวเป็นสัญญาเงินกู้ยืมแบบไม่มีก าหนดระยะเวลาการช าระคืน ในระหว่างงวดบริษทัได้จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม
ดงักล่าวแลว้ทั้งหมด 

 
6.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากงานโครงการ     
-  บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) - 2,250,977.00 - 2,250,977.00 
-  Sky Towers Infra Inc. - - - 2,900,245.40 

รวม - 2,250,977.00 - 5,151,222.40 
     

รายไดค้่าบริหารจดัการ     
-  บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั - - - 1,431,894.40 
- บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั - - - 1,247,133.83 
- บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั - - - 1,247,133.83 
- บริษทั ยดูบับลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากดั - - - 2,078,556.40 

รวม - - - 6,004,718.46 
     

รายไดด้อกเบ้ียรับ     
- บริษทั พาราไดซก์รีนเอนเนอยี่ จ ากดั - - - 37,924.69 
- บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั - - 95,673.96 - 

รวม - - 95,673.96 37,924.69 
     

รายไดอ้ื่น     
-  Sky Towers Infra Inc. - - - 102,976.20 
     

ตน้ทุนบริการจา้งเหมา     
- บริษทั ดบับลิวยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั - 285,218.79 - 285,218.79 
     

ค่าบริหารจดัการส านกังาน     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เนต็เวิร์ค จ ากดั(มหาชน) 170,171.42 576,000.00 170,171.42 576,000.00 
     



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2564 2563 2564 2563 
ค่าบริการตรวจสอบภายใน     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เนต็เวิร์ค จ ากดั(มหาชน) 180,000.00 240,000.00 180,000.00 180,000.00 
     

ค่าธรรมเนียมใชห้ลกัประกนั     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เนต็เวิร์ค จ ากดั(มหาชน) - 136,127.06 - 136,127.06 
     

ดอกเบ้ียจ่าย     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เนต็เวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 2,073,921.33 2,191,811.76 2,073,921.33 2,191,811.76 
- บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 865,862.25 925,827.91 865,862.25 925,827.91 
- บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั 889,015.57 1,390,845.57 889,015.57 1,390,845.57 

รวม 3,828,799.15 4,508,485.24 3,828,799.15 4,508,485.24 
     

 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากงานโครงการ     
-  บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) - 4,776,357.00 - 4,776,357.00 
-  Sky Towers Infra Inc. - - - 2,900,245.40 

รวม - 4,776,357.00 - 7,676,602.40 
     

รายไดค้่าบริหารจดัการ     
-  บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั - - 2,158,987.47 3,653,952.46 
- บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั - - - 3,330,048.08 
- บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั - - - 2,994,491.01 
- บริษทั ยดูบับลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากดั - - - 3,825,913.58 

รวม - - 2,158,987.47 13,804,405.13 
     

รายไดด้อกเบ้ียรับ     
- บริษทั พาราไดซก์รีนเอนเนอยี่ จ ากดั - - - 84,246.94 
- บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั - - 131,632.86 - 

รวม - - 131,632.86 84,246.94 
     

รายไดอ้ื่น     
-  Sky Towers Infra Inc. - - - 102,976.20 
     



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2564 2563 2564 2563 
ตน้ทุนบริการจา้งเหมา     
- บริษทั ดบับลิวยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั - 1,738,628.37 - 1,738,628.37 
     

ค่าบริหารจดัการส านกังาน     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เนต็เวร์ิค จ ากดั(มหาชน) 746,171.42 1,152,000.00 746,171.42 1,152,000.00 
     

ค่าบริการตรวจสอบภายใน     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เนต็เวิร์ค จ ากดั(มหาชน) 360,000.00 480,000.00 360,000.00 360,000.00 
     

ค่าธรรมเนียมใชห้ลกัประกนั     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เนต็เวิร์ค จ ากดั(มหาชน) - 443,565.57 - 443,565.57 
     

ค่าซ่อมแซม     
- บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 32,130.00 - 32,130.00 - 

     

ดอกเบ้ียจ่าย     
- บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั - - - 77,595.63 
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เนต็เวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 3,213,099.41 3,340,500.29 3,213,099.41 3,340,500.29 
- บริษทั ระยองไวร์ อนิดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) 1,403,519.78 1,518,848.41 1,403,519.78 1,518,848.41 
- บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั 1,924,632.01 2,514,001.27 1,924,632.01 2,514,001.27 

รวม 6,541,251.20 7,373,349.97 6,541,251.20 7,450,945.60 
     

ซ้ือทรัพยสิ์น     
- บริษทั พาราไดซก์รีนเอนเนอยี่ จ ากดั - - 650,000.00 - 
 

6.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 4,318,693.00 4,517,396.00 3,328,693.00 4,461,396.00 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 153,983.31 100,298.04 153,983.31 100,298.04 
              รวม 4,472,676.31 4,617,694.04 3,482,676.31 4,561,694.04 

 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 8,070,186.00 8,801,701.50 6,090,186.00 8,689,701.50 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 307,966.62 200,596.08 307,966.62 200,596.08 
              รวม 8,378,152.62 9,002,297.58 6,398,152.62 8,890,297.58 

 

6.4 นโยบายการก าหนดราคาระหวา่งกนั 
 

รายการธุรกิจ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากงานโครงการ ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมหกัตน้ทุนขายในอตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 10.00 
รายไดจ้ากการขาย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมหกัตน้ทุนขายในอตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 5.00 - 10.00 
รายไดอ้ื่น ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการโดยอา้งอิงจากตน้ทุนเงินกูยื้มของบริษทั 
เงินปันผลรับ ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ เงินเดือน 
เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง และโบนสั 

ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 

ดอกเบ้ียจ่าย ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการโดยอา้งอิงจากตน้ทุนเงินกูย้ืมของบริษทั 
ค่าจา้งเหมาและค่าซ่อมแซม ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
เช่าทรัพยสิ์น ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมในอตัราประมาณร้อยละ 10.00 ถึงร้อยละ 30.00 
ซ้ือขายทรัพยสิ์น ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 
คา่บริหารจดัการ ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมการน าทรัพย์สินเป็นหลักประกัน
วงเงินสินเช่ือ 

อตัราร้อยละ 0.50 - 2.00 ต่อปีของมูลค่าจ านอง 

ค่าตรวจสอบภายใน ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการของบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6.5  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
 บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) บริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอย่ี 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. บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้นทางออ้ม 
 Ultra Network Pte.Ltd. บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้นทางออ้ม 
 Ultra Asia Investment Pte.Ltd. บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้นทางออ้ม 
 Sky Towers Infra Inc. บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้นทางออ้ม 
 บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)** บริษทัร่วม 
 บริษทั สระบุรี เอนเนอย่ี ซิสเตม็ส์ 2 จ ากดั บริษทัร่วม 
 Interglob Investment Company Limited  บริษทัร่วม 
 บริษทั พาโนว่า จ ากดั*** บริษทัร่วม 
 บริษทั ซนัฟลาวเวอร์กรีน จ ากดั กิจการร่วมคา้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
 บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
 บริษทั ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
 บริษทั เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากดั เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
 บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
 บริษทั ดบัเบิลยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

 

ผูบ้ริหารส าคญั บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบในการวางแผนสั่งการและ
ควบคุมกิจการต่าง ๆของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้ งน้ี
รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหาร
หรือไม่) 

 

*เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจนถึงวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบริษทัดงักล่าวแลว้ 
**เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบริษทัดงักล่าวแลว้ 
***เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจนถึงวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบริษทัดงักล่าวแลว้ 

 

6.6  ภาระผกูพนั 
 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทได้ท าสัญญาบริการจ านวน 1 สัญญากับบริษัทใหญ่ โดยมีระยะเวลา                               
2 ปี 11 เดือน โดยบริษทัยงัมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าบริการคงเหลือทั้งหมด 1.63 ลา้นบาท  

 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7. ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  -  -  -  
เกินก าหนดช าระ 1 ถึง 3 เดือน -  -  -  -  
เกินก าหนดช าระ 3 ถึง 6 เดือน -  -  - 7,598,386.93 
เกินก าหนดช าระ 6 ถึง 12 เดือน -  -  - 1,618,112.39 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป -  -  -  -  
                  รวม -  -  - 9,216,499.32 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น -  -  - (1,117,874.05) 

     สุทธิ -  -  - 8,098,625.27 
ลูกหน้ีอืน่ 2,595,809.65 2,595,809.65 16,148,234.04 7,794,697.50 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,412,170.49 1,322,824.46 21,790,956.93 22,085,484.26 
                 รวมลกูหน้ีอื่น 4,007,980.14 3,918,634.11 37,939,190.97 29,880,181.76 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (4,007,980.14) (3,918,634.11) (37,861,999.20) (29,829,462.58) 
                สุทธิ -  -  77,191.77 50,719.18 
     รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -  -  77,191.77 8,149,344.45 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด - (1,117,874.05) 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างงวด - - 
ลดลงในระหว่างงวด - 1,117,874.05 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - 

 

 

 

 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการ                        
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด (3,918,634.11) (29,829,462.58) 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างงวด - (2,255,266.60) 
ลดลงในระหว่างงวด - 6,156,880.18 
โอนเขา้ - (11,602,624.87) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (89,346.03) (331,525.33) 
ยอดคงเหลือปลายงวด (4,007,980.14) (37,861,999.20) 

 
8. สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
รายไดค้า้งรับ - - - 11,547,774.87 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - - (7,723,549.03) 
                 สุทธิ - - - 3,824,225.84 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ตามสัญญา - กิจการ                          
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด - (7,723,549.03) 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างงวด - (3,879,075.84) 
ลดลงในระหว่างงวด - - 
โอนออก - 11,602,624.87 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - 

 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9.   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้ 29,722,423.63 50,031,405.36 24,968,186.27 45,277,168.00 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  (6,538,871.06) (7,067,102.68) (1,784,633.70) (2,312,865.32) 
 สุทธิ 23,183,552.57 42,964,302.68 23,183,552.57 42,964,302.68 
ลูกหน้ีอื่น 13,593,919.57 10,792,087.00 1,648,039.97 5,294,124.64 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 1,737,969.43 - 1,358,633.10 - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,844,029.09 453,559.14 511,043.03 226,029.55 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 10,666,060.81 9,861,060.81 10,666,060.81 9,861,060.81 
เงินทดรองจ่าย 14,544,052.74 14,278,052.39 11,108.00 507.49 
                 รวมลูกหน้ีอื่น 45,386,031.64 35,384,759.34 14,194,884.91 15,381,722.49 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (27,687,716.13)    (27,731,028.46) (9,861,060.81) (9,861,060.81) 
                สุทธิ 17,698,315.51 7,653,730.88 4,333,824.10 5,520,661.68 
  รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 40,881,868.08 50,618,033.56 27,517,376.67 48,484,964.36 

 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 12,722,038.92 13,920,140.90 12,722,038.92 13,920,140.90 
เกินก าหนดช าระ 1 ถึง 3 เดือน 8,464,286.85 26,832,027.15 8,464,286.85 26,832,027.15 
เกินก าหนดช าระ 3 ถึง 6 เดือน 2,398,203.17 4,844.43 2,398,203.17 4,844.43 
เกินก าหนดช าระ 6 ถึง 12 เดือน 4,844.43 3,162,475.12 4,844.43 3,162,475.12 
เกินก าหนดช าระมากกวา่ 12 เดือนขึ้นไป 6,133,050.26 6,111,917.76 1,378,812.90 1,357,680.40 
                 รวม 29,722,423.63 50,031,405.36 24,968,186.27 45,277,168.00 
หกัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (6,538,871.06) (7,067,102.68) (1,784,633.70) (2,312,865.32) 
                  สุทธิ 23,183,552.57 42,964,302.68 23,183,552.57 42,964,302.68 

 

 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด (7,067,102.68) (2,312,865.32) 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างงวด (21,601.70) (21,601.70) 
ลดลงในระหว่างงวด 549,833.32 549,833.32 
ยอดคงเหลือปลายงวด (6,538,871.06) (1,784,633.70) 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด (27,731,028.46) (9,861,060.81) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด - - 
ลดลงในระหว่างงวด 317,683.60 - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (274,371.27) - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (27,687,716.13) (9,861,060.81) 

 
10. สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
รายไดค้า้งรับ 1,486,223.27 3,957,449.68 1,486,223.27 3,957,449.68 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (181,882.25) (267,507.16) (181,882.25) (267,507.16) 

สุทธิ 1,304,341.02 3,689,942.52 1,304,341.02 3,689,942.52 

 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา -             
กิจการอ่ืน ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด  (267,507.16) 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างงวด  (278,245.05) 
ลดลงในระหว่างงวด               363,869.96 
ยอดคงเหลือปลายงวด  (181,882.25) 

 
11.   สินคา้คงเหลือ 
 

ประกอบดว้ย 

       (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่ 
 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
  

 
ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
 

 
 

ราคาทนุ 

ค่าเผื่อการลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
สินคา้ส าเร็จรูป 23,637,896.89 (17,342,465.50) 6,295,431.39  18,386,896.74 (17,796,077.80) 590,818.94 
งานระหว่างท า 52,597,243.48 (23,674,698.90) 28,922,544.58  56,377,774.98 (25,738,682.70) 30,639,092.28 
วตัถุดิบ 47,684,139.34 (3,834,012.67) 43,850,126.67  57,705,580.84 (6,083,264.58) 51,622,316.26 
วสัดุโรงงาน 14,871,906.84 (1,272,757.42) 13,599,149.42  15,218,231.57 (1,510,188.87) 13,708,042.70 

รวม 138,791,186.55 (46,123,934.49) 92,667,252.06  147,688,484.13 (51,128,213.95) 96,560,270.18 
 

       (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ 
 30 มิถุนายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
  

 
ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
 

 
 

ราคาทุน 

ค่าเผื่อการลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
สินคา้ส าเร็จรูป 23,637,896.89 (17,342,465.50) 6,295,431.39  18,386,896.74 (17,796,077.80) 590,818.94 
งานระหวา่งท า 41,807,578.95 (12,885,034.37) 28,922,544.58  45,777,726.43 (15,138,634.15) 30,639,092.28 
วตัถุดิบ 44,344,315.57 (494,188.90) 43,850,126.67  54,365,757.07 (2,743,440.81) 51,622,316.26 
วสัดุโรงงาน 14,871,906.84 (1,272,757.42) 13,599,149.42  15,218,231.57 (1,510,188.87) 13,708,042.70 

รวม 124,661,698.25 (31,994,446.19) 92,667,252.06  133,748,611.81 (37,188,341.63) 96,560,270.18 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินคา้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด (51,128,213.95) (37,188,341.63) 
ตั้งเพิ่มในระหวา่งงวด - - 
โอนกลบัในระหวา่งงวด                  5,193,895.44          5,193,895.44 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (189,615.98) - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (46,123,934.49) (31,994,446.19) 

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายมีจ านวน 
62.43 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 : 
จ านวน 186.57 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและจ านวน 188.27 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทได้โอนกลับค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินค้า
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัได้จ าหน่ายสินคา้ดังกล่าวแล้ว จ านวน 5.19 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ (ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 : กลุ่มบริษทัไม่ไดโ้อนกลบัค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินคา้
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564  สินคา้คงเหลือบางส่วนที่กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ าหน่ายไดเ้กินกว่า 12 เดือน                        
นบัจากรอบระยะเวลารายงานมีประมาณ 17.34 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธันวาคม 
2563 : ประมาณ 17.80 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 
12. เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย     
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 8,599,303.59 8,055,237.78 50,596,315.78 46,132,639.74 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (8,599,303.59) (8,055,237.78) (47,992,750.83) (45,532,639.74) 

สุทธิ - -    2,603,564.95 600,000.00 

 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการ                      
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด (8,055,237.78) (45,532,639.74) 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างงวด (544,065.81) (2,460,111.09) 
ลดลงในระหว่างงวด - - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (8,599,303.59) (47,992,750.83) 

 
13. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 
 

เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 9/2563 ได้มีมติอนุมัติการจ าหน่ายไป                    
ซ่ึงสินทรัพย์ท่ีเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท พาโนว่า จ ากัด จ านวน 278,144 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน                     
ร้อยละ 30.00 ของทุนช าระแล้วทั้งหมด ในราคาซ้ือขายหุ้นละ 37.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 10,430,400.00 
บาท ใหแ้ก่บริษทั เน็คซ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั และเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 บริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุน                  
ในบริษัทร่วมให้กับผูซ้ื้อแล้ว โดยบริษัทได้รับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว จ านวน                  
6.33 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม และจ านวน 3.48 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ 

 

เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 6/2564 ได้มีมติอนุมัติการจ าหน่ายไป                     
ซ่ึงสินทรัพย์ท่ีเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 403,764,740 หุ้น                 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.99 ของทุนท่ีออกและช าระแล้วทั้งหมด ในราคาซ้ือขาย             
หุน้ละ 0.24 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 96,903,538.00 บาท ให้แก่ บริษทั ที.เอช.เอส.รับเบอร์ อินดสัทรี จ ากดั และ                       
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมให้กบัผูซ้ื้อแลว้ นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ าหน่าย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4 จ านวน 232,549,106 หน่วย 
ผ่านตลาดเอ็ม เอ ไอ ให้กบันักลงทุนอ่ืนแลว้ โดยบริษทัไดรั้บรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมรวมทั้ง
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัร่วมดงักล่าว จ านวน 65.98 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
และจ านวน 71.22 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ พร้อมทั้ งโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยข์องบริษทัร่วมจ านวน 9.61 ลา้นบาทในงบการเงินรวมไปยงับญัชีขาดทุนสะสมโดยตรง 

 
14. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 
 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากธนาคารจ านวน 12.62 ลา้นบาท ไดน้ าไปเป็น
หลกัประกนักบัสถาบนัการเงินในประเทศ เพื่อออกหนังสือค ้าประกนัในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

ประเภทและมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทนุในบริษทัร่วมสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) อตัราร้อยละ (หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 
จดทะเบียน 
ในประเทศ ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีราคาทุน 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทร่วมแต่ละรายที่มีสาระส าคัญ           
บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ ายสีทา

ภายนอก 
ไทย - 268,500 - 24.98 - ** 54,365 - 185,430 

บริษทั สระบุรี เอนเอนย่ี ซิสเตม็ส์ 2 จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ไทย 21,750 21,750 30.00 30.00 4,713 4,713 6,525 6,525 
           
บริษทัร่วมแต่ละรายที่ไม่มีสาระส าคญั   (หน่วย:ดอลล่าร์สหรัฐ)       

Interglob Investment Company Limited ข า ย แ ล ะ ให้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย ์

กมัพูชา 25,000 25,000 48.00 48.00 - - 1,230 1,230 

       4,713 59,078 7,755 193,185 

หกั ผลขาดทุนดอ้ยค่า         - (141,016) 
สุทธิ         7,755 52,169 

**จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถอืไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุขอ้ 13) 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินลงทุนในบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 2563 จ านวน 54.37 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน) และก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนจาก                   
เงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
จ านวน 20.85 ลา้นบาท และส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 จ านวน (4.71) ลา้นบาทและ
จ านวน 19.14 ลา้นบาทตามล าดับ ด้วยวิธีส่วนได้เสีย ตามสัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนได้เสียในก าไรหรือขาดทุนของ
บริษทัร่วมโดยใชง้บการเงินของบริษทัร่วม 

 

งบการเงินของบริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 และส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม ซ่ึงไดแ้สดง
ความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เน่ืองจากไม่สามารถสอบทานหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ
เกี่ยวกบัการเกิดข้ึนจริงและเหมาะสมส าหรับบญัชีค่าใชจ้่ายที่ปรึกษาและทนายความจ านวน 32.01 ลา้นบาทและ               
บญัชีเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 12.27 ลา้นบาทท่ีเกิดข้ึนในงบการเงินของบริษทัร่วมในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
ในปัจจุบนัผูบ้ริหารของบริษทัร่วมไดร้ะงบัการจ่ายเงินและมอบหมายให้ทนายความฟ้องร้องคู่กรณีท่ีให้บริการท่ีปรึกษา
และทนายความดงักล่าวแก่บริษทัร่วม ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล  

 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
 

ส่วนประกอบของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวม  และมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยใน                  
งบการเงินเฉพาะกิจการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ (พนับาท) สัดส่วนเงินลงทุน (%) วิธีราคาทุน (พนับาท) เงินปันผล (พนับาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทย่อยทีไ่ม่มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 
บริษทั อลัตร้าเอเชีย จ ากดั  90,000 35,500 99.99 99.99 89,998 35,499 - - 
บริษัทย่อยที่มส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมทีไ่ม่มีสาระส าคัญ        
บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี่ จ ากดั  250,000 250,000 65.00 65.00 163,415 163,415 - - 
         

ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ (USD) สัดส่วนเงินลงทุน (%) วิธีราคาทุน (พนับาท) เงินปันผล (พนับาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทย่อยที่มส่ีวนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมท่ีไม่มสีาระส าคัญ        
UWCC (Cambodia) Company Limited 25,000  25,000  70.00 70.00 899 899 - - 
          รวม     254,312 199,813 - - 
หกั ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุน     (164,314) (164,314) - - 
          สุทธิ     89,998 35,499 - - 

 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั มีมติให้เรียกช าระ      
ค่าหุน้จากบริษทั จ านวน 6,900,000 หุน้ ในมูลค่าหุน้ละ 3.00 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 20.70 ลา้นบาท   

 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั มีมติให้เรียก
ช าระค่าหุน้จากบริษทั จ านวน 6,900,000 หุน้ ในมูลค่าหุน้ละ 2.00 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 13.80 ลา้นบาท   

 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั มีมติให้เรียกช าระ            
ค่าหุน้จากบริษทั จ านวน 8,000,000 หุน้ ในมูลค่าหุน้ละ 2.50 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 20.00 ลา้นบาท   

 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 Ultra Asia Singapore Pte.Ltd ให้เรียกช าระค่าหุ้นจากบริษัท อลัตร้า เอเชีย จ ากัด 
จ านวน 59,900 หุ้น ในมูลค่าหุ้นละ 10.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นจ านวนเงิน 599,000.00 เหรียญดอลลาร์
สหรัฐ  

 

เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2564 และ 21 มิถุนายน 2564   Ultra Asia Singapore Pte.Ltd ให้เรียกช าระค่าหุ้นจาก
บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั จ านวน 174,075 หุ้น ในมูลค่าหุ้นละ 10.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นจ านวนเงิน 
1,740,750.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ  

 

เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2564  Sky Towers Infra Inc. ให้เรียกช าระค่าหุ้นจาก Ultra Asia Singapore Pte.Ltd 
จ านวน 600,000 หุน้ ในมูลค่าหุน้ละ 100.00 เปโซฟิลิปปินส์ รวมเป็นจ านวนเงิน 60,000,000.00 เปโซฟิลิปปินส์ 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17.   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือตน้งวด 324,276,878.73 295,842,852.83 
ซ้ือสินทรัพย ์ 16,689,559.16 7,118,288.34 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (4,372,250.02) (4,096,906.62) 
จ าหน่ายทรัพยสิ์น (1,869,707.55) (76,747.52) 
รับโอนจากสิทธิการใชสิ้นทรัพย ์ 1,462,174.70 1,462,174.70 
โอนออกไปเป็นลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (2,368,823.18) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,584,632.40 - 
ยอดคงเหลือปลายงวด                                                     335,402,464.24 300,249,661.73 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยงั          
ใช้งานอยู่  ราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวน 229.92 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : 
จ านวน 232.71 ลา้นบาท) 

 

18. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือตน้งวด 4,083,233.11 4,083,233.11 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้น  10,065,280.47 1,171,693.71 
โอนออกไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,462,174.70) (1,462,174.70) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (1,074,916.24) (768,265.47) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 212,887.75 - 
ยอดคงเหลือปลายงวด 11,824,310.39 3,024,486.65 

 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือตน้งวด 6,238,822.17 5,180,072.17 
ซ้ือสินทรัพย ์ 96,805.06 - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด  (187,443.59) (167,759.44) 
 โอนออกไปเป็นลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (50,000.00) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,912.06 - 
ยอดคงเหลือปลายงวด                                                     6,100,095.70 5,012,312.73 

 
20.   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เจา้หน้ีการคา้ 15,376,092.65 75,793,155.32 15,331,967.93 75,749,030.60 
เจา้หน้ีอ่ืน 3,871,326.82 8,964,727.96 2,202,517.27 3,155,889.90 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 4,948,607.64 185,000.00 112,852.70 185,000.00 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18,711,108.39 35,295,612.06 12,370,342.46 25,982,820.02 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 296,043.55 309,938.52 143,321.92 309,938.52 
ภาษีขายรอเรียกเก็บ 1,860,830.58 2,828,151.18 1,860,830.58 2,828,151.18 
ภาษหีกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,341,170.21 594,833.87 810,858.91 302,625.09 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 163,310.08 - - - 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร - 174,146.64 - 174,146.64 
                        รวม 46,568,489.92 124,145,565.55 32,832,691.77 108,687,601.95 

 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21. หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา-กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 174,280.31 1,197,370.11 174,280.31 1,197,370.11 

 
22. เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน - 57,000,000.00 - 57,000,000.00 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืนมีก าหนดช าระเงินต้นคืน               
ทั้งจ านวนในเดือนมิถุนายน 2564 และสิงหาคม 2564 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.25 ต่อปี  ซ่ึงเป็นเงินกู้ยืม            
ระยะสั้นท่ีไม่มีหลกัประกนั ในระหวา่งงวดบริษทัไดจ่้ายช าระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวทั้งจ านวนแลว้ 

 
23. หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 

ประกอบดว้ย 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า-กิจการอ่ืน 10,501,145.17 1,725,190.33 1,153,170.73 1,725,190.33 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,079,082.60 1,724,336.99 1,079,082.60 1,724,336.99 

รวม 11,580,227.77 3,449,527.32 2,232,253.33 3,449,527.32 
 

 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสญัญาเช่าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด 3,449,527.32 3,449,527.32 
ท าสัญญาเพิม่ระหวา่งงวด 10,727,743.74 1,171,693.71 
จ่ายช าระระหวา่งงวด (2,539,125.45) (2,388,967.70) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (57,917.84) - 
ยอดคงเหลือปลายงวด 11,580,227.77 2,232,253.33 

 
การวิเคราะหก์ารครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่า มีดงัน้ี 
 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 30 มถิุนายน 2564 

 หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 2,336,032.18 (697,622.77) 1,638,409.41 1,422,748.00 (99,253.74) 1,323,494.26 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี  4,786,632.82 (2,195,206.90) 2,591,425.92 953,696.67 (44,937.60) 908,759.07 
เกินกว่า 5 ปี 9,812,521.50 (2,462,129.06) 7,350,392.44 - - - 
รวม 16,935,186.50 (5,354,958.73) 11,580,227.77 2,376,444.67 (144,191.34) 2,232,253.33 

 

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

 หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 2,915,787.00 (151,203.00) 2,764,584.00 2,915,787.00 (151,203.00) 2,764,584.00 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  707,870.67 (22,927.35) 684,943.32 707,870.67 (22,927.35) 684,943.32 
รวม 3,623,657.67 (174,130.35) 3,449,527.32 3,623,657.67 (174,130.35) 3,449,527.32 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาเช่ากับคู่สัญญาหลายแห่งเพื่อเช่าท่ีดิน พื้นท่ีส านักงาน 

ยานพาหนะและเคร่ืองใชส้ านกังาน จ านวน 14 สัญญา (31 ธนัวาคม 2563 : จ านวน 6 สัญญา) สัญญาเช่าก าหนดช าระ
ค่าเช่าเป็นงวดรายเดือนตั้ งแต่เดือนละ 5,000.00 บาทถึงเดือนละ 46,042.06 บาท และตั้ งแต่เดือนละ 10,526.32                  
ถึงเดือนละ 21,052.63  เปโซฟิลิปปินส์  (31 ธนัวาคม 2563 : เดือนละ 5,000.00 บาทถึงเดือนละ 120,000.00 บาท) โดย
มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 2 ปีถึง 15 ปี (31 ธนัวาคม 2563 : 3 ปี ถึง 5 ปี) 

 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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24.   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี            
30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม / 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด  35,558,440.72 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  1,111,794.33 
ตน้ทนุดอกเบ้ีย  187,938.15 
ผลประโยชน์ท่ีจ่าย  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด  36,858,173.20 

 
25. หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี              
30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 

 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม รับรู้ในก าไร 30 มิถนุายน 
 2564 หรือขาดทุน 2564 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น 462,572.80 (462,572.80) - 
สินคา้คงเหลือ 4,409,941.08 (4,409,941.08) - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (49,765,239.00) - (49,765,239.00) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,125,268.06 - 6,125,268.06 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (737,026.37) 495,049.88 (241,976.49) 
                รวม (39,504,483.43) (4,377,464.00) (43,881,947.43) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม รับรู้ในก าไร 30 มิถุนายน 
 2564 หรือขาดทุน 2564 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น 462,572.80 (462,572.80) - 
สินคา้คงเหลือ 4,409,941.08 (4,409,941.08) - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (49,765,239.00) - (49,765,239.00) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,125,268.06 - 6,125,268.06 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (737,026.37) 495,049.88 (241,976.49) 

รวม (39,504,483.43) (4,377,464.00) (43,881,947.43) 
 

กลุ่มบริษทัแสดงรายการสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีโดยหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีใน         
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกรณีท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยภาษีเดียวกนัและถูกจดัเก็บภาษี               
โดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถนุายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
จ านวนเงินท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย/์ 
     หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

  
 

  

   - สินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อตดับญัชี - - - - 
   - หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 43,881,947.43 39,504,483.43 43,881,947.43 39,504,483.43 

รวม 43,881,947.43 39,504,483.43 43,881,947.43 39,504,483.43 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ผลขาดทนุสะสมทางภาษีท่ียงัไมไ่ดใ้ช ้     

- หมดอายใุนอีก 1 ปี  10,228,442.31 10,316,191.40 - - 
- หมดอายใุนอีก 2 - 5 ปี  109,204,050.15 199,205,791.94 43,191,176.46 135,871,734.97 

ผลแตกต่างชัว่คราว 18,632,266.19 41,934,846.81 58,568,128.15 81,950,103.61 
                     รวม 138,064,758.65 251,456,830.15 101,759,304.61 217,821,838.58 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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26. ทุนเรือนหุน้ 

 

การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 
 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 17,111,283,644 1,711,128,364.40 
ลดทุนระหวา่งงวด  (3,948,757,764)    (394,875,776.40) 
เพิ่มทุนระหวา่งงวด 30,273,809,524 3,027,380,952.40 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 43,436,335,404 4,343,633,540.40 

 

 จ านวนหุ้น หุ้นสามญั ส่วนเกินกว่ามลูค่าหุ้น ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้น รวม 
 (หน่วย : หุ้น) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ (มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท)     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 13,162,525,880 1,316,252,588.00 264,331,892.88 - 1,580,584,480.88 
เพ่ิมทุน 13,162,525,880 1,316,252,588.00 - (789,751,552.80) 526,501,035.20 
ค่าใชจ่้ายในการจ าหน่ายหุ้นสามญั                  - - - (981,462.43) (981,462.43) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 26,325,051,760 2,632,505,176.00 264,331,892.88 (790,733,015.23) 2,106,104,053.65 

 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564  ไดมี้มติเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 
 

-  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,711,128,364.00 บาท  เป็น                         
ทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,316,252,588.00 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 3,948,757,764 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

 

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 1,316,252,588.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 4,343,633,540.40 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 30,273,809,524 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 
เพื่อรองรับการจดัสรรหุน้ ดงัต่อไปน้ี 

 

1) การจดัสรรหุน้เพิม่ทุนใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) จ านวน 13,162,525,880 หุน้ 
2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 3                   

UWC-W3 จ านวน 13,162,525,880 หุน้ และ 
3) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปจ านวน 3,948,757,764 หุน้  

 

-  อนุมติัให้จดัสรรหุน้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 13,162,525,880 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอตัราส่วน              
การจดัสรร 1 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 0.04 บาท 

 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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-  อนุมติัให้จดัสรรหุน้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 13,162,525,880 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 ท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ 

 

-   อนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 UWC-W3 เพื่อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั
ท่ีจองซ้ือและช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจ านวนไม่เกิน 13,162,525,880 หน่วย ในอตัราส่วน                 
การจดัสรร 1 หุน้สามญัใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 โดยไม่คิดมูลค่า 

 

-  อนุมติัให้จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เป็นจ านวน               
ไม่เกิน 3,948,757,764 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรดงัน้ี 

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 1,974,378,882 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) หรือ 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 658,126,294 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท คิดเป็น              
ร้อยละ 20 ของทนุช าระแลว้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) หรือ 

  3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 1,316,252,588 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท คิดเป็น                 
ร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ เพือ่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

 

บริษัทได้ด าเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี              
5 พฤษภาคม 2564 ส าหรับการลดทุนจดทะเบียนและเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 ส าหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 

เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัท่ี 8 มิถุนายน 2564 บริษทัไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
จ านวน 13,162,525,880 หุน้ หุน้สามญัดงักล่าวมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาทโดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 0.04 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 526,501,035.20 บาท และบริษทัไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัจ าหน่ายหุน้สุทธิจากภาษีเงินได้
จ านวน 981,462.43 บาท เป็นรายการในบญัชีส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุน้สามญั 

 

บริษทัไดด้ าเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนช าระแลว้จากจ านวน 1,316,252,588.00 บาท เป็นจ านวน 
2,632,505,176.00 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามญั (UWC-W3) 
 

เม่ือวัน ท่ี  11 มิ ถุนายน  2564 บ ริษัทได้ออกใบส าคัญ สิท ธิ  (UWC-W3) ให้ แก่ผู ้ถือ หุ้ น เดิมจ านวน 
13,162,525,880 หน่วย โดยใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (UWC-W3) มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 

 

- เป็นแบบระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้และเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดเอม็ เอ ไอ 
- อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปี 
- วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 11 มิถุนายน 2564 
- อตัราการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุน้ 
- ราคาใชสิ้ทธิ 0.08 บาทต่อหุน้ 
- ก าหนดการใชสิ้ทธิทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายนและธันวาคมของทุกปี วนัใช้

สิทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2566 
 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ (UWC-W3) ท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิมีจ านวน 
13,162,525,880 หน่วย 

 
27.   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  

 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 
2563 มีดงัน้ี  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2564 2563 2564 2563 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั - - - - 

คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีรับรู้                   
เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการของ     

- ส่วนงานด าเนินงานต่อเน่ือง 4,377,464.00 888,216.69 4,377,464.00 888,216.69 

- ส่วนงานด าเนินงานที่ยกเลิก  - 11,582,676.15 - - 

         รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 4,377,464.00 12,470,892.84 4,377,464.00 888,216.69 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้กับขาดทุนทางบัญชี  ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวัน ท่ี       
30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2564 2563 2564 2563 

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีจากการด าเนินงาน 29,228,234.19 (144,533,352.75) 43,453,761.09 (294,676,702.25) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานท่ียกเลิก - (42,198,044.56) - - 

ก าไร(ขาดทนุ)ทางบญัชี 29,228,234.19 (186,731,397.31) 43,453,761.09 (294,676,702.25) 
     

อตัราภาษีท่ีใช ้ 20% 20% 20% 20% 

ภาษีเงินไดค้ านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 5,845,646.84 (37,346,279.46) 8,690,752.22 (58,935,340.45) 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 7,103,529.35 28,675,984.68 5,791,531.81 61,600,791.82 

ผลแตกต่างชัว่คราวงวดก่อนท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี
(โอนกลบั) 

 
(1,696,166.39) 

 
(6,511,894.67) (1,386,551.18) (5,775,028.21) 

ค่าใชจ่้ายท่ีไมส่ามารถหกัในการค านวณก าไรทางภาษี 26,100.65 1,790,993.02 8,867.63 480,560.29 

ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัไดเ้พ่ิมในการค านวณก าไรทางภาษี (196,292.49) - (196,292.49) - 

ผลกระทบจากอตัราภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ย (981,843.85) (57,886.23) - - 

ผลขาดทนุสะสมงวดก่อน (8,618,593.08) - (8,530,843.99) - 

ผลขาดทุนจากการด าเนินงานส าหรับงวด 2,895,082.97 25,919,975.50 - 3,517,233.24 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 4,377,464.00 12,470,892.84 4,377,464.00 888,216.69 
     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4,377,464.00 888,216.69 4,377,464.00 888,216.69 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงินไดจ้ากการด าเนินงานท่ียกเลิก - 11,582,676.15 - - 

 4,377,464.00 12,470,892.84 4,377,464.00 888,216.69 
 

อตัราภาษีท่ีบงัคบัใช ้ 2564 2563 
- บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทย   

- ก าไรส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 20% 20% 
- ก าไรส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน   

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

- บริษทัยอ่ยในตา่งประเทศ ภาษีแบบเหมา 
และ 17% - 30% 

ภาษีแบบเหมา 
และ 17% - 30% 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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28.   ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายใน
ระหวา่งงวด 

 

ส าหรับก าไรต่อหุ้นปรับลด จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียท่ีออกและช าระแลว้ไดป้รับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญั
เทียบเท่าปรับลดโดยสมมติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้ งหมด ซ่ึงค านวณจากจ านวน                     
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งหมดให้เป็นหุน้สามญั โดย
สมมติว่าหากน าเงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิจากใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมาซ้ือหุ้นสามญักลบัคืนในราคาตลาดหุ้น
สามญัเทียบเท่าปรับลด ไดแ้ก่ ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัในกรณีท่ีราคาตามสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิมีมูลค่า
ต ่ากวา่ราคาตลาด 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัไม่ไดค้ านวณจ านวนของหุน้สามญัเทียบเท่าท่ีบริษทัอาจตอ้งออกส าหรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเน่ืองจากราคาการใชสิ้ทธิสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมถวัเฉล่ียของหุ้นสามญั 

 
29. ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด  
 

29.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 2564 2563 2564 2563 
เงินสด 439,069.75 704,140.27 439,069.75 424,598.60 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 371,996,660.27 31,482,238.10 352,529,181.51 18,734,587.71 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 4,099,064.77 171,548.44 160,492.89 171,548.44 
ตัว๋แลกเงินอายไุม่เกิน 3 เดือน 8,327,061.62 2,979,927.71 8,327,061.62 2,979,927.71 

 รวม 384,861,856.41 35,337,854.52 361,455,805.77 22,310,662.46 

 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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29.2 รายการไม่กระทบเงินสด 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2564 2563 2564 2563 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้งัไม่ไดจ่้ายช าระ  10,065,280.47 3,053,647.29 1,171,693.71 3,053,647.29 
 ซ้ืออุปกรณ์ไม่ไดจ่้ายช าระ 5,900,166.71 1,753,456.54 112,852.70 - 
  จัดประเภทจากสิทธิการใช้ทรัพย์สินไปเป็น

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    1,462,174.70 - 1,462,174.70 - 
  ประมาณการร้ือถอน  289,095.80 - - - 
  ขายอุปกรณ์ยงัไม่ไดรั้บช าระ 2,418,823.18 - - - 
  โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไป           

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 
9,605,515.76 - - - 

 
30.   วงเงินสินเช่ือสถาบนัการเงิน 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ 
หนงัสือค ้าประกนั 20.90 (12.61) 8.29 17.98 (12.61) 5.37 

 

31.   ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัไดร้ะบุส่วนงานด าเนินงานโดยอา้งอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงรายงานดงัล่าวไดรั้บ
การสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานเป็นประจ าเพื่อการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษทัจ าแนกส่วนงานด าเนินงานตามลกัษณะของธุรกิจท่ีด าเนินการ โดยกลุ่มบริษทัมีส่วนงานด าเนินงาน
รวม 2 ส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม และ                
ส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม 

 

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



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ผลิตและจ าหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้า 

แรงสูงและเสาโทรคมนาคม 
จ าหน่าย 

สินคา้อุตสาหกรรม รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 11.80 104.92 2.87 1.25 14.67 106.17 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ (14.55) 21.95 1.31 0.61 (13.24) 22.56 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย     72.31 - 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน     5.06 - 
รายไดจ้ากการขายเศษซากวตัถุดิบ     4.66 2.04 
รายไดอ้ื่น     3.63 0.64 
ตน้ทุนในการจ าหน่าย     (0.84) (1.05) 
ค่าใชจ้่ายบริหาร     (25.47) (21.53) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์     - (144.82) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (3.79) (12.14) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     - 20.85 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนรายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได ้     42.32 (133.45) 

 
 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการกระทบยอดรายการท่ีมีสาระส าคญัของแตล่ะส่วนงานกบัจ านวนรวมของกลุ่มบริษทั 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ผลิตและจ าหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 

และเสาโทรคมนาคม 
จ าหน่าย 

สินคา้อุตสาหกรรม ส่วนกลาง รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
คา่เส่ือมราคา 2.02 2.11 0.01 - 0.56 0.88 2.59 2.99 
ค่าตดัจ าหน่าย 0.07 0.10 - - 0.03 0.03 0.10 0.13 

 
ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์ รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 14.67 106.17 - - 14.67 106.17 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพย์

ภาษเีงินไดร้อตดับญัชี) 
      308.24 315.20 45.09 3.04       353.33 318.24 

 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ผลิตและจ าหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้า 

แรงสูงและเสาโทรคมนาคม 
จ าหน่าย 

สินคา้อุตสาหกรรม รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 34.05 216.41 4.17 2.70 38.22 219.11 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ (20.85) 32.65 1.83 1.19 (19.02) 33.84 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย     72.31 - 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน     7.83 1.16 
รายไดจ้ากการขายเศษซากวตัถุดิบ     18.52 20.15 
รายไดอ้ืน่     6.26 1.51 
ตน้ทุนในการจ าหน่าย     (1.64) (2.12) 
คา่ใชจ้่ายบริหาร     (42.03) (46.47) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์     - (145.74) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (8.29) (26.00) 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     (4.71) 19.14 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนรายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงินได ้     29.23 (144.53) 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการกระทบยอดรายการท่ีมีสาระส าคญัของแตล่ะส่วนงานกบัจ านวนรวมของกลุ่มบริษทั 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ผลิตและจ าหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 

และเสาโทรคมนาคม 
จ าหน่าย 

สินคา้อุตสาหกรรม ส่วนกลาง รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
คา่เส่ือมราคา 4.11 4.26 0.02 0.01 1.31 1.77 5.44 6.04 
คา่ตดัจ าหน่าย 0.13 0.20 - - 0.06 0.06 0.19 0.26 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์ รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 38.22 219.11 - - 38.22 219.11 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพย์

ภาษเีงินไดร้อตดับญัชี) 
308.24 315.20 45.09 3.04 353.33 318.24 

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากการขายสินคา้กับลูกคา้รายใหญ่
จ านวน 4 รายเป็นจ านวนเงิน 26.21 ล้านบาทจากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและ                      
เสาโทรคมนาคม (ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 : กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้กบัลูกคา้
รายใหญ่จ านวน 2 รายเป็นจ านวนเงิน 395.91 ลา้นบาท  จากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและ                
เสาโทรคมนาคม) 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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32. การด าเนินงานท่ียกเลิก 

 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ าหน่ายสินทรัพย์ท่ี                   
เป็นเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จ านวน 3 โรง ก าลงัการผลิตรวม 26.9 เมกะวตัต ์ในรูปแบบของการจ าหน่าย
หุ้นสามัญในบริษัทย่อยของบริษัทจ านวน 3 บริษัทและการโอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีเงินให้กู้ยืมของบริษัทให้กับ               
บริษทัอ่ืน และเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ บริษทัได้โอนกิจการของบริษทัย่อยของ
บริษทัจ านวน 3 บริษทัให้กบับริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทั เอเซีย คลีน เอ็นเนอร์จ้ี 
จ ากดั แลว้และไดย้กเลิกการด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนดงักล่าวในไตรมาสสาม ปี 2563 

 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไดน้ าเสนอผลของการ
ด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวดปัจจุบนัและงวดเปรียบเทียบเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
โดยมีรายละเอียดเพิม่เติมดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2564 2563 
รายไดจ้ากการขาย - 105,042,735.16 
รายไดอ้ื่น - 7,256,340.07 

รวมรายได ้ - 112,299,075.23 
ตน้ทุนขาย - 115,829,639.35 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร - 18,691,778.59 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - 4,614,549.80 
ตน้ทุนทางการเงิน - 5,156,036.01 

รวมค่าใชจ้่าย - 144,292,003.75 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ - (31,992,928.52) 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ - (10,072,411.29) 
ขาดทุนส าหรับงวด - (42,065,339.81) 
ผลขาดทุนท่ีรับรู้ในการวดัมูลค่าให้เป็นมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทนุ 
      ในการจ าหน่ายกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย 

 
- 

 
- 

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย - - 
 - - 
ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - (42,065,339.81) 

 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2564 2563 
รายไดจ้ากการขาย - 226,735,115.26 
รายไดอ้ื่น - 7,259,393.74 

รวมรายได ้ - 233,994,509.00 
ตน้ทุนขาย - 231,459,521.89 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร - 29,797,632.16 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - 4,614,549.80 
ตน้ทุนทางการเงิน - 10,320,849.71 

รวมค่าใชจ้่าย - 276,192,553.56 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ - (42,198,044.56) 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ - (11,582,676.15) 
ขาดทุนส าหรับงวด - (53,780,720.71) 
ผลขาดทุนท่ีรับรู้ในการวดัมูลค่าให้เป็นมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทนุ 
      ในการจ าหน่ายกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย 

 
- 

 
- 

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย - - 
 - - 
ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - (53,780,720.71) 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสดของการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 
 2564 2563 

กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงาน - (20,483,316.61) 
กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมลงทุน - (8,194,147.06) 
กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจดัหาเงิน - (33,626,801.41) 

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ - (62,304,265.08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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33.  รายได ้
 

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการจ าแนกรายได้และข้อมูลรายได้ท่ีเปิดเผยตามส่วนงานด าเนินงาน ส าหรับ                     
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ส่วนงานด าเนินงาน 
 ผลิตและจ าหน่าย 

เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
และเสาโทรคมนาคม 

จ าหน่าย 
สินคา้อุตสาหกรรม รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 11.80 104.92 2.87 1.25 14.67 106.17 
       

รายไดจ้ าแนกตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัโดย       
- เสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 11.80 104.92 2.87 1.25 14.67 106.17 

- เสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึง - - - - - - 

รวม 11.80 104.92 2.87 1.25 14.67 106.17 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ส่วนงานด าเนินงาน 
 ผลิตและจ าหน่าย 

เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
และเสาโทรคมนาคม 

จ าหน่าย 
สินคา้อุตสาหกรรม รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 34.05 216.41 4.17 2.70 38.22 219.11 
       

รายไดจ้ าแนกตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัโดย       
- เสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 34.05 216.41 4.17 2.70 38.22 219.11 

- เสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึง - - - - - - 

รวม 34.05 216.41 4.17 2.70 38.22 219.11 
 

จ านวนรายได้ท่ีบริษัทรับรู้ในงบการเงินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ท่ีเคย
รวมอยูใ่นหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
การผลิตและจ าหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 1,048,724.80 20,207,430.20 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 ไม่มีจ านวนรายไดท่ี้บริษทัรับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระท่ี
ตอ้งปฏิบติัท่ีไดป้ฏิบติัเสร็จแลว้ในงวดก่อน  

 

     34. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 

34.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการออกหนังสือ                 
ค ้าประกนัของธนาคารเป็นจ านวน 12.61 ลา้นบาท  

 

34.2    ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจเก่ียวกบัการ
ลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างประเทศจ านวน 1 สัญญา โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี โดยกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตอ้ง
จ่ายค่าบริการเดือนละ 175,000.00 บาท  

 

34.3    ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางการเงิน เพื่อเป็นท่ีปรึกษา
ด้านการจัดหาวงเงินสินเช่ือ ดูแลให้ค าปรึกษาขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ จ านวน 1 สัญญา โดยสัญญามี
ระยะเวลา 3 ปี บริษทัมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าบริการในอตัราคงท่ีเดือนละ 150,000.00 บาทและค่าตอบแทนใน
อตัราท่ีผนัแปรตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

 

34.4    ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาว่าจา้งรักษาความปลอดภยักบั
บริษัทแห่งหน่ึงจ านวน 2 สัญญาโดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี โดยมีข้อผูกพันท่ีต้องจ่ายค่าบริการเดือนละ                        
55,500.00  - 152,000.00 บาท  

 

34.5    บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาประสานงานและให้ค าแนะน าทางกฏหมายทัว่ไปเก่ียวกบัโครงสร้างธุรกรรม
และการปฏิบติัตามขอ้จ ากดัภายใตก้ฏหมายของฟิลิปปินส์ และการขอใบอนุญาตส าหรับการประกอบธุรกิจท่ี
เกียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ จ านวน 1 สัญญา กบับริษทัแห่งหน่ึง มูลค่าตามสัญญาจ านวน  2,100,000.00 บาท 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีภาระผูกพนัคงเหลือ จ านวน 300,000.00  บาท และค่าตอบแทนในอตัราท่ี    
ผนัแปรตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

34.6    กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาจา้งงานก่อสร้างกบับริษทั 3 แห่ง ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 
 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
มูลค่าตามสัญญาทั้งส้ิน 20,013,928.57 13,855,700.00 
มูลค่าตน้ทนุท่ีรับรู้แลว้ทั้งส้ิน (14,290,992.95) (2,771,140.00) 
คงเหลือมูลค่าท่ียงัไม่ไดด้ าเนินงาน 5,722,935.62 11,084,560.00 

 
 
 
 



 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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35. คดีความฟ้องร้อง 
 

ในไตรมาสสองปี 2563 บริษทัไดเ้ลิกจา้งพนกังานจ านวน 66 คนเพื่อลดตน้ทุนส่วนเกินอนัมีผลมาจากท่ีก าลงั
การซ้ือภายในประเทศลดลงอย่างมาก ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายค่าชดเชยการเลิกจา้งใหแ้ก่พนกังานเหล่านั้นตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน อย่างไรก็ตามในไตรมาสสามปี 2563 พนักงานท่ีถูกเลิกจา้งจ านวน 38 คนไดย้ื่นค าร้องขอเรียกร้อง
ค่าเสียหายเพิ่มเติมต่อศาลแรงงานกลางโดยเรียกร้องเงินบ าเหน็จตามระเบียบเก่ียวกับเงินบ าเหน็จ พ.ศ. 2519                           
ซ่ึ งค่ า เสี ยห ายมีจ านวนรวมทั้ ง ส้ิ นประมาณ  9.70 ล้ านบาท  พ ร้อมดอกเบ้ี ยผิ ดนั ดนับแต่ วัน ฟ้ อง (วัน ท่ี                                          
30 กรกฎาคม 2563) เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2564 บริษัทได้ยื่นขออุทธรณ์ต่อศาล
อุทธรณ์คดีช านญัพิเศษแลว้ 

 

อยา่งไรก็ตาม ทนายความของบริษทัมีความเห็นวา่มีความเป็นไปไดสู้งท่ีบริษทัจะไม่ตอ้งจ่ายค่าเสียหายจ านวน
ดงักล่าว เน่ืองจากการอุทธรณ์ของบริษทัอาจมีผลการเปล่ียนแปลงค าพิพากษาของศาลแรงงานได ้ซ่ึงศาลอุทธรณ์ไดรั้บ
พิจารณาไวแ้ลว้ ดงันั้นบริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึกส ารองค่าเสียหายจากการเรียกร้องดงักล่าวในงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 
36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2564 มีมติอนุมติัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั
จากเดิมช่ือ “บริษทั เอ้ือวิทยา จ ากัด (มหาชน)” แก้ไขเป็น “บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)” และเม่ือวนัท่ี                          
1 กรกฎาคม 2564 บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

 

37. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษัทเพื่อให ้               
ออกงบการเงินไดเ้ม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 

 
 


