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บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)                                                              แบบ 56-1  One Report ปี 2564 
 

 

 

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

 

1.  โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท  
1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (STOWER) ได้เปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (UWC) โดยได้     

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ เมื ่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564   บริษัทเป็นผู้ผลิตเสาส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงรายแรกของประเทศ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยบริษัทได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตเสาโทรคมนาคมให้กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศทุกรายรวมถึงลูกค้า         
ในต่างประเทศและบริษัทได้ขยายธุรกิจไปในตา่งประเทศ เพื่อสร้างแหล่งที่มาของรายได้ให้มากขึ้น โดยเป็นธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคม 
ซึ่งจะมีสัญญาเช่าระยะยาวกับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือช้ันนำในต่างประเทศ 

 

 1.1.1 วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ 
 

วิสัยทัศน ์
เป็นบริษัทช้ันนำท่ีดำเนินธุรกจิเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม ท้ังในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
 

พันธกิจ 
1. นำประสบการณ์ที่มีกว่า 54 ปี มาใช้พัฒนาศักยภาพภายในองค์กร ทั้งในด้านวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์                

เทคโนโลยีการผลติ รวมถึงบุคลากร 
2. ขยายธุรกิจจากพื้นฐานความชำนาญและประสบการณ์ที่มี และโอกาสทางธุรกิจในยุคสมัยที่ปรับเปลีย่นไป เพื่อสามารถ

สร้างรายได้และกำไรได้อย่างต่อเนือ่ง   
3. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยดี้านพลังงานไฟฟ้าและโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อสร้างคณุคา่ให้กับองค์กร 
4. ขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกจิที่ดีและมศีักยภาพเพื่อการเตบิโตของธุรกิจร่วมกันอย่างแข็งแรงและยั่งยืนในระยะยาว  

 

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ 
1. ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงรายแรกของประเทศไทยและเป็นผู้นำของธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง         

และเสาโทรคมนาคมในประเทศ บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ความมั่นคง 
และการเจริญเติบโตในระยะยาว 

2. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อสร้างความสามารถในการทำกำไรได้อย่างยั่งยืน และรองรับการเตบิโต
ของธุรกิจ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

3. แสวงหาโอกาสการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที ่สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ในระยะยาว      
บริหารความเสี่ยงได้  
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 1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 
 

ปี 2555 -   บริษัทได้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ (mai) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 
ด้วยทุนจดทะเบียนเบื้องต้น 350,000,000 ล้านบาท  

ปี 2558 -    เข้าลงทุน ในบริษัท พาราไดซ์ กรีนเอนเนอยี่ จำกัด (PGE) ประกอบธุรกิจพืชพลังงานและแก๊สชีวภาพ 
- เข้าลงทุน ในบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)(DIMET) ในสัดส่วนร้อยละ 24.50 ของทุนจดทะเบียน

และเรียกชำระแล้ว ซึ ่งประกอบธุรกิจผลิตและเป็นผู ้แทนจำหน่ายสีป้องกันสนิมสีกันความร้อน              
และสีกันสนิม ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม  

- เข้าลงทุน ในบริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน  ไบโอแมส จำกัด (UKB) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ตั้งอยู่ที่ 
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์  

ปี 2559 - เข้าลงทุน ในโรงไฟฟ้าชีวมวล 2 แห่ง คือ 
1. บริษัทยูดับบลิวซี  อำพัน ไบโอแมส จำกัด) (UAB) ตั้งอยู่ที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  
2. บริษัท สตึกไบโอแมส จำกัด (SBM) ตั้งอยู่ที่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์            

ปี 2560 - เข้าลงทุน ในบริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 2 จำกัด (SES 2) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 
ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 

- เข้าลงทุนในบริษัท พาโนว่า จำกัด (PCL) ซึง่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในสัดส่วน  ร้อยละ 30.00 
- เข้าลงทุนในบริษัท ยูดับบลิวซี (กัมพูชา) จำกัด (UWCC) ประกอบธุรกิจโรงงานไม้สับเพื่อจัดหาวัตถุดิบ

เชื้อเพลิงป้อนให้กับโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 70.00 
- เข้าลงทุนในบริษัทอินเตอร์โกลบอินเวสเมนท์ จำกัด (IIC) ประกอบธุรกิจที่ดินในประเทศกัมพูชาในสัดส่วน

ร้อยละ 48.00 
ปี 2562 -    จัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม คือ Ultra Asia Singapore Pte. Ltd. (UAS) ในประเทศสิงคโปร์ โดยมีบริษัท 

อัลตร้า เอเชีย จำกัด (ULA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 
- หยุดดำเนินธุรกิจ บริษัท พาราไดซ์ กรีน เอ็นเนอยี จำกัด (PGE)  และ บริษัท ยูดับบลิวซี  (กัมพูชา) จำกัด 

(UWCC) เพื่อหยุดภาระการขาดทุนต่อเนื่อง 
ปี 2563 - จัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม คือ SkyTowers Infra Inc.ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมี Ultra Asia   Singapore 

Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.98% 
- จำหน่ายสินทรัพย์ที่เป็นเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 3 บริษัทคือบริษัท ยูดับบลิวซี 

โกเมน ไบโอแมส จำกัด บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด และ บริษัท สตึก ไบโอแมส จำกัด  
กำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.6 เมกะวัตต์ ในเดือนสิงหาคม 2563 

   ปี 2564   - จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท พาโนว่า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม โดยดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน   
  2564 

- จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม  โดยดำเนินการเสร็จสิน้    
เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 - เปลี่ยนช่ือบริษัท จาก บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (UWC) เปน็ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด  
  (มหาชน) (STOWER) เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564   

 - จำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซสิเท็มส์ 2 จำกัด (SES 2) ซึ่งเปน็บริษัทร่วม โดยดำเนินการ 
  เสร็จสิ้นเมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2564 
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1.1.3  การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน 
 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู ้ถือหุ้นเดิม ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม  ถึงวันที่ 8 มิถุนาย 2564 จำนวน 

13,162,525,880 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.04 บาท โดยบริษัทได้รับเงินมาจำนวนทั้งสิ้น 526,501,035.20 บาท    
และได้ใช้ไปตามวัตถุประสงค์ ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2564 ดังนี ้

 

การใช้เงินตามวัตถุประสงค ์ จำนวนเงินท่ีใช้ (บาท) 
1. เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการให้  
    เช่าเสาโทรคมนาคมแกผู่้ให้บรกิาร      
    มือถือในประเทศฟิลิปปินส ์

93,798,648.00 

2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 31,170,110.25 
3. เพื่อคืนเงินกู้และชำระดอกเบี้ยเงินกู้ 197,114,861.82 

รวม 322,083,620.07 

 
1.1.4  ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  
 -ไม่มี- 
 

1.1.5    ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท (ไทย) : บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกดั  (มหาชน)     

ช่ือบริษัท (อังกฤษ) : SKY TOWER PUBLIC COMPANY LIMITED 

ช่ือย่อหลักทรัพย ์ : STOWER 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ ่ : เลขท่ี 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบรุี กรุงเทพมหานคร 10510 

ประกอบธุรกิจ : 1.  ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง  
2.  ผลิตเสาโลหะในสถานีไฟฟ้ายอ่ย 
3.  ผลิตเสาโทรคมนาคม 
4.  ให้เช่าเสาโทรคมนาคมกับผู้ใหบ้ริการมือถือในต่างประเทศ 
5.  ผลิตโครงสร้างและช้ินงานโลหะทั่วไป 
6.  การบริการชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบกัลวาไนซ์)  
7.  การจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม 

ทุนจดทะเบียน : 4,343,633,540.40 บาท 
ทุนเรียกชำระแล้ว : 2,632,981,717.40 บาท 
มูลค่าที่ตราไว้ : 0.10 บาท ต่อหุ้น 
เลขทะเบียนบริษัทมหาชน : 0107548000129 
โทรศัพท์ : 0-2543-9020-8 
โทรสาร : 0-2543-9029 , 0-2915-2114 
website : www.skytower.co.th 
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1.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1.2.1  โครงสร้างรายได้   
 โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบรษิัทย่อย  ตามงบการเงินรวมสำหรบัปี 2564 ปี 2563 และ ปี 2562 สรุปดังนี ้

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2564 

(ล้านบาท) 
% 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

% 
ปี 2562 

(ล้านบาท) 
% 

เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 1.30 0.52 344.27 72.67 530.96 80.10 

เสาโทรคมนาคม 19.41 7.75 7.63 1.61 16.43 2.48 

โครงสร้างสถานไีฟฟ้าย่อย 91.70 36.62 53.94 11.39 53.02 8.00 

โครงสร้างโลหะทั่วไป 8.40 3.36 10.11 2.13 38.73 5.84 

บริการงานชุบโลหะด้วยความร้อน               
(ชุบกัลวาไนซ์)  

- - 3.64 0.77 5.48 0.83 

จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม 7.61 3.04 5.23 1.10 8.30 1.25 

ค่าบริการให้ใช้เสาโทรคมนาคม 1.29 0.51 - - - - 

รายได้อื่น  * 120.70 48.20 48.95 10.33 9.92 1.50 

รวม 250.41 100.00 473.77 100.00 662.84 100.00 

รายได้จากโรงไฟฟ้า **       

จำหน่ายกระแสไฟฟ้า - - 257.58 96.65 459.62 99.82 

รายได้อื่น ๆ  *** - - 8.94 3.35 0.85 0.18 

รวม - - 266.52 100.00 460.47 100.00 

รวมท้ังหมด 250.41  740.29  1,123.31  

 
หมายเหต ุ :  * รายได้อื่นประกอบดว้ยรายได้จากการขายเศษวัตถุดบิ,ดอกเบี้ยรับและกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินเป็นต้น 
   ** รายได้จากโรงไฟฟ้าใน ป ี2563 คำนวณ ตั้งแต่ 1 มกราคม –20 สิงหาคม 2563 

*** รายได้อื่นของโรงไฟฟ้า เป็นรายได้จากการเคลมประกันภัย และกำไรจากการประนอมหนี้กับเจา้หนี้การค้า 

 
1.2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์
 (1)  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

     การประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถแบ่งผลติภณัฑ์ตามกลุม่ธุรกิจออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี ้
 

1. ธุรกิจการผลิต 
บริษัททำธุรกิจออกแบบและผลติเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม  ประกอบด้วย 
1.1 เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 

1.1.1 เสาส ่งไฟฟ้าแรงสูง(High-Voltage Transmission Tower) ขนาดแรงดัน 115 kV / 230 kV / 500 kV     
ด้วยความเชี่ยวชาญของบุคคลากรทางด้านวิศวกรรมการออกแบบและการผลิต มีการควบคุมคุณภาพตาม
มาตรฐานขั้นสูง บริษัทได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

1.1.2 โครงสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation Steel Structure) เป็นเสาโลหะชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบกัลวา
ไนซ์) ที่รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าย่อย  
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1.1.3 เสาโทรคมนาคม (Telecommunication Tower) ที่มีความสูงตั้งแต่ 20 เมตร ถึง 100 เมตร เพื่อติดตั้ง    
ในโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษทัช้ันนำในประเทศไทย อาทิ AIS, DTAC, TrueMoveH, CAT และ TOT 

1.2 โครงสร้างโลหะ (Building and Frame, General Fabrication) 
เป็นช้ินงานโลหะที่ใช้ในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่, โครงสร้างอาคาร, โครงหลังคาลานจอดเครื่องบิน และ เสาติดตั้ง
อุปกรณ์ส่งสัญญาณรถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟ้า ที่ชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบกัลวาไนซ์) 

 
2. ธรุกิจการบริการ 

บริษัทให้บริการชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบกัลวาไนซ์)กับลูกค้าทั ่วไปที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์ชิ ้นงานโลหะ         
เช่นเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม มาชุบกัลวาไนซ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล็กคงทนต่อการเกิดสนิมในระยะยาว    
ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการตามมาตรฐานที่สำคัญได้แก่มาตรฐาน ISO1461 มาตรฐานอเมริกัน ASTM A123, ASTM A153 
มาตรฐานอังกฤษ BS 729 มาตรฐานญี่ปุ่น JIS H8641 และ JIS H 9124 มาตรฐานออสเตรเลีย AS 1214: AS/NZS 4680 
และมาตรฐานเยอรมัน DIN 50976 เป็นต้น 
 

3. ธุรกิจการขาย 
บริษัทดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมจากผู้ผลิตชั้นนำของโลกภายใต้แบรนด์ RENOLD จากประเทศ

อังกฤษและแบรนด์ ARNOLD จากประเทศเยอรมันนี โดยมีสินค้าหลักได้แก่อุปกรณ์ส่งกำลังประเภท โซ่ เฟือง มอเตอร์   
และเกียร์ต่างๆ เป็นต้น 
 

4. ธุรกิจพลังงาน 
ในปี 2563 เป็นปีที่บริษัทมีการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ โดยหยุดการดำเนินธุรกิจและขายเงินลงทุน         

ในกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไร ซึ่งธุรกิจพลังงานเป็นหนึ่งในการปรับโครงสร้างดังกล่าว โดยบริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุน    
ในบริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวล 3 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.6 เมกะวัตต์ให้แก่ บริษัท แอ๊บโซลูท
คลีนเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (ACE) ได้แก่  

1. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด (UKB) 
2. บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด (UAB) 
3. บริษัท สตึกไบโอแมส จำกัด  (SBM) 

และบริษัทท่ีหยดุดำเนินกิจการ ไดแ้ก่ 
1. บริษัท พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่ จำกัด (PGE)  ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากมูลไก ่
2. บริษัท ยูดับบลิวซี (กัมพูชา) จำกัด (UWCC)  ธุรกิจผลิตไมส้ับในประเทศกัมพูชา 

 
5. ธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคม 

บริษัทได้จดัตั้ง SkyTowers Infra Inc. ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยการถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัท  Ultra 
Asia Singapore Pte. Ltd. ในประเทศสิงค์โปร์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อดำเนินธุรกิจสร้างและให้เช่าเสาโทรคมนาคม
แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในประเทศฟิลปิปินส์ ซึ่งเป็นธรุกิจที่มีโอกาสในการเตบิโตสูง 
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(2)  การตลาดและการแข่งขนั 
บริษัทตระหนักในเรื่องความเหมาะสมในคณุภาพและราคาของผลติภัณฑ์และบริการ รวมถึงการส่งมอบผลติภณัฑ์และบริการ

ที่ตรงต่อเวลาและการรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้า โดยมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ ดังนี้ 
 

1. ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
ผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
ธุรกิจการผลิต 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการให้บริการก่อนและหลังการขาย มุ่งเน้นการผลิตสินค้า 
ที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีการตรวจสอบควบคุม
คุณภาพทุกขั้นตอนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐาน ISO9001:2015  

 

2. การส่งมอบสนิค้าท่ีตรงต่อเวลา 
ธุรกิจการผลิต 

ธุรกิจการผลิตของบริษัทมีลักษณะเป็นงานโครงการที่มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละโครงการ    
ที่ต้องส่งมอบงานอย่างชัดเจน ดังนั้น การส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามแผนงานลูกค้าให้ตรงตามกำหนดเวลาจึงเป็นสิ่งที่บริษัท   
ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก 

 

3. ประเภทลูกค้าและกลุม่ลูกค้าเป้าหมาย 
ธุรกิจการผลิต 
1. เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างจากในและต่างประเทศ      

ซึ่งรับงานจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
2. โครงสร้างโลหะ  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง และลูกค้ารายที่ต้องการรับบริการประกอบ        

และติดตั้งช้ินงานโลหะทั่วไป 
ธุรกิจการบริการ 

การให้บริการรับชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบกัลวาไนซ์) เป็นการบริการให้แก่ลูกค้าทั่วไปที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์มาชุบ
โลหะด้วยความร้อน (ชุบกัลวาไนซ์) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คงทนต่อการเกิดสนิม 
ธุรกิจการขาย 
การขายสินคา้อุตสาหกรรมจะเน้นไปท่ีกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม 

 

4. นโยบายราคา 
ธุรกิจการผลิต  ธุรกจิการบริการ และธุรกิจการขาย 
บริษัทมีนโยบายกำหนดราคาที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราการ

สูญเสียจากการผลิตให้น้อยที่สุด ทำให้บริษัทสามารถกำหนดราคาขายที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ ปัจจุบันบริษัท มีนโยบาย
การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยบวกเพิ่มกำไรส่วนต่างจากต้นทุน ซึ่งปัจจัยที่นำมาพิจารณาในการกำหนดราคาประกอบด้วย 
ราคาวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต ความยากง่ายในการผลิต ช่ว งเวลาที่เสนอราคา จำนวนและปริมาณงาน    
พร้อมท้ังพิจารณาประวัติลูกค้าแต่ละรายที่เคยมีธุรกรรมร่วมกัน  
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5. การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย  
ธุรกิจการผลิต 

บริษัทรับงานจากผู ้ร ับเหมาหลักที ่ชนะการประมูลงาน โดยเป็นงานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม             
และโครงสร้างโลหะทัว่ไปภายในประเทศ นอกจากนี้ยังผลิตเสาโทรคมนาคมส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ  
ธุรกิจการบริการ 

บริษัทให้บริการชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบกัลวาไนซ์) กับลูกค้าทั่วไป  โดยมีลูกค้าใช้บริการสม่ำเสมอ ลูกค้า      
ส่วนใหญ่ของบริษัทอยู ่ในอุตสาหกรรมประเภทรับเหมาก่อสร้างทั่วไปและผู้ร ับเหมางานโยธา  อุตสาหกรรมผลิต
เครื่องจักรกล  อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น และวิศวกรรมสร้างเครื่องจักร เป็นต้น 
ธุรกิจการขาย 

บริษัท นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทอุปกรณ์ส่งกำลัง โซ่ เฟือง เกียร์ คัปปิ้ง และอื่นๆ จากต่างประเทศ ภายใต้
แบรนด์ RENOLD และ ARNOLD เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  
ปิโตรเคมี  วัสดุก่อสร้าง  และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เป็นต้น 
ธุรกิจเสาโทรคมนาคมให้เช่า 

บริษัทได้ริเริ ่มโครงการลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ ตั ้งแต่ปี 2563 เพื ่อดำเนินธุรกิจให้เช่า           
เสาโทรคมนาคม โดยบริษัทได้มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถดำเนินธุรกิจก่อสร้าง
สถานีฐาน (Cell Site) และให้เช่าเสาโทรคมนาคมกับผู้ให้บริการมือถือช้ันนำในต่างประเทศ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
มือถือ โดยเป็นสัญญาเช่าระยะยาวท่ีจะทำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 6. ภาวะอุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรมเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย 

อุตสาหกรรมเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อยยังคงมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามแผนงานพัฒนาระบบ  
ส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีแผนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ   
และแผนที่จะดำเนินการในช่วงเวลาตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018)    
ซึ่งประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้ (ข้อมูลจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน) 

- โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 
- โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเสรมิความมั่นคงระบบไฟฟ้า 
- โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
- โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการเช่ือมต่อโรงไฟฟ้า 
- โครงการเช่ือมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศแบบระบบต่อระบบ (Grid to Grid) 
- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกรดิ ของประเทศไทย  

 
อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม 

อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคมภายในประเทศ ยังคงมีการขยายโครงข่ายเพื่อให้บริการกับลูกค้าได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น    
และเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G  

นอกจากน้ีภาพรวมอุตสาหกรรมด้านเทเลคอมในประเทศฟิลิปินส์ที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนทำธุรกิจให้เช่าเสาเทเลคอมนั้น  
มีการขยายตัวเนื่อง และประเทศฟิลิปปินส์ติด 1 ใน 10 ของโลก ที่มีงบลงทุนสูงสุดด้านโทรคมนาคมเพื่อปรับปรุงการสื่อสาร 
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้โครงการเกิดการชะลอตัวในปี 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2564 แต่มีการขยาย
ระยะเวลาโครงการจากภาครัฐบาลและลูกค้าซึ่งจะมีการเดินหน้าโครงการต่อไป 

 

อุตสาหกรรมโครงสร้างโลหะทั่วไป 
บริษัทสามารถให้บริการด้านการออกแบบงานโครงสร้างโลหะทั่วไปให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เพื่อรองรับ

งานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศที่มีความต้องการและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น การก่อสร้างตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออกในพื้นที่ EEC รวมถึงการลงทุนภาคเอกชน 

 

การบริการชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบกัลวาไนซ์) 
แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีความต้องการชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบกัลวาไนซ์) เพื่อป้องกันสนิมและการผุกร่อน

ในระยะยาวกว่า 40-50 ปี มีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เนื่องจากสภาวะ
แวดล้อมปัจจุบันมีสภาพอากาศเป็นมลพิษและฝนกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ดังนั้น โครงสร้างโลหะที่เป็นเหล็ก จึงจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องป้องกันสนิมเพื่อความแข็งแรง 

 

การจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม 
สินค้าอุตสาหกรรม ประเภทอุปกรณ์ส่งกำลัง เช่น  โซ่ เฟือง เกียร์ และมอเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ทั่วไป ความต้องการใช้สินค้าเพื่อการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรมีเป็นประจำและต่อเนื่อง นอกจากนั้นความ
ไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าภายใต้แบรนด์ RENOLD ตลอดระยะเวลากว่าเกือบ 100ปี  รวมถึงการให้บริการก่อนและหลัง
การขายที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สินค้าของบริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา  

 
(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

 กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต   
ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 
บริษัทมีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 
24,000 ตันต่อปี 

 
 วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ 

ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 
วัตถุดิบหลักในการผลิตงานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม ได้แก่ เหล็ก สังกะสี และวัตถุดิบอื่นๆ         

โดยบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบหลักจากผู้ผลิตในประเทศทั้งจำนวน และมีการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเหล็กจากผู้จัดจำหน่ายจำนวน  
ไม่น้อยกว่า 5 ราย ซึ่งบริษัทสามารถจัดหาปริมาณเหล็ก และประเภทของเหล็กได้ตามที่ต้องการ ราคาซื้อที่เหมาะสมโดยใช้
การเปรียบเทียบราคามาโดยตลอด ส่วนสังกะสีนั้นในปีท่ีผ่านมาบริษัทปิดปรับปรุงบ่อชุบ จึงไม่ได้สั่งซื้อสังกะสี 
 การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 
และถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขัน ซึ่งการที่ บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้  เนื่องจากบริษัท       
มีสินค้าคงคลังเพียงพอ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงตามเวลาที่ต้องการ บริษัทมีนโยบายควบคุม
ระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสมและเพียงพอสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที  
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บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศ โดยมีนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าบางส่วน เพื่อให้
ได้วัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพตรงตามความต้องการ และตรงตามประโยชน์ใช้สอยของลูกค้า นอกจากนั้นบริษัท  
มีระบบการบริหารและการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้จัดจำหน่าย
วัตถุดิบที่มีความน่าเชื่อถือทั้งในด้านคุณภาพของวัตถุดิบ และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา เป็นผลให้บริษัท ไม่มีอุปสรรค
ปัญหาในการส่งมอบสินค้าล่าช้า  
วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิตคือ เหล็กและสังกะสี มีรายละเอียดดังนี้ 
(1)  เหล็กฉากขาเท่ากัน ช้ันคุณภาพ SS400 ขนาดตั้งแต่   L40x40x3   ถึง   L200x200x20 
(2)  เหล็กฉากขาเท่ากัน ช้ันคุณภาพ SS540 ขนาดตั้งแต่   L75x75x6   ถึง   L250x250x35 
(3)  สังกะสี ความบริสุทธ์ิ 99.99% 
ด้วยข้อกำหนดของสินค้าและมาตรฐานสินค้าบริษัทจึงใช้วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศเกือบท้ังหมด 
 

 สินค้าอุตสาหกรรม 
บริษัทได้นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดมาจากประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมัน ซึ่งบริษัทมีการบริหารสินค้าคง
คลังโดยติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลสถิติการสั่งซื้อย้อนหลังเพื่อที่จะสามารถประมาณความต้องการของตลาดได้       
และจัดหาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งประเภทการบริหารสินค้าคงคลังได้ออกเป็น         
2 กลุ่มหลักดังนี ้
(1) สินค้าหมุนเวียนเร็ว หรือกลุ่มที่ถูกสั่งซื้อเป็นประจำ เป็นกลุ่มที่ตลาดมีความต้องการสูง และผู้ซื้อต้องใช้สินค้าทันทีหลังจาก
บริษัทได้ทำการสั่งซื้อสินค้า ทำให้บริษัทต้องมีสินค้าคงคลังสำรองมากเพียงพอและพร้อมส่งตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์โซ่ ข้อต่อโซ่ เป็นต้น 
(2) สินค้าปกติ หรือกลุ่มที่ถูกสั่งซื้อไม่บ่อยครั้ง เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง และผู้ซื้อสามารถรอสินค้าได้ ทำให้บริษัท ไม่จำเป็นต้อง
สำรองสินค้าคงคลังเป็นจำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วย เฟือง และ COUPLING เป็นต้น 
 

(4)  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
     บริษัท มีรายการทรัพยส์ินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย 

1 สินทรัพย์ถาวรหลัก ได้แก่ ที่ดิน อาคาร   เครื่องจักร   เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ 
2 สินทรัพย์ที่ไม่มตีัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
  (รายละเอยีดปรากฎตามเอกสารแนบ 4) 

 

(5)  งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
ธุรกิจผลิตเสาโครงเหล็ก 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มีงานโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและคาดว่าจะส่งมอบงานท้ังหมด 
ในปี 2565 มีดังนี ้
 

ช่ือโครงการ ปริมาณงาน (ตัน) มูลค่างาน  (ล้านบาท) 
เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง (TL) - - 
เสาโทรคมนาคม (TC) 38.47 2.423 
โครงเหล็กสถานไีฟฟ้าย่อย (ST) 530.53 30.226 
โครงเหล็กท่ัวไป(GF,BF) - - 

รวม 569.00 32.649 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท 
       โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 
 

รายละเอียดเงินลงทุนและสัดส่วนเงินทุนของบริษัท ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
ณวันที ่ 31 ธันวาคม 2564 

 
ลำดับ 

 
ชื่อบริษัท 

 
ประเภทกิจการและลักษณะธุรกิจ 

 
ทุนท่ีออกและเรียกชำระแล้ว 

% ถือหุ้นท้ัง
ทางตรงและ

ทางอ้อม 
สกุลเงิน จำนวนเงิน 

บริษัทย่อย (ถือหุ้นทางตรง)     
1. บริษัท อัลตร้า เอเชีย จำกัด ธุรกิจโทรคมนาคม บาท 150,000,000 99.99 

2. บริษัท ยูดับบลิวซี (กัมพูชา) จำกัด * ธุรกิจโรงงานไม้สับ USD  25,000 70.00 

3. บริษัท พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่ จำกัด * พืชพลังงาน บาท 250,000,000 65.00 

บริษัทย่อย (ถือหุ้นทางอ้อม)     

4. SkyTowers Infra Inc. ให้เช่าเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม PHP 140,000,000  99.98 

5. Ultra Asia Singapore Pte. Ltd. ธุรกิจบริหารจัดการ การดำเนิน
ธุรกิจในต่างประเทศ 

USD  3,000,000  100.00 

6. Ultra Network Pte. Ltd. ลงทุนในบริษัทอื่น USD  1,000  100.00 

7. Ultra Asia Investment Pte. Ltd. ลงทุนในบริษัทอื่น USD  1,000  100.00 

บริษัทร่วม     

 บริษัท อินเตอร์โกลบ อินเวสเมนท์ จำกัด ธุรกิจขายและให้เช่อสังหาริมทรัพย์ USD 25,000 48.00 

หมายเหตุ :  * รายการที่ 2 และ 3 หยุดการดำเนินธุรกิจแล้ว 

99.99% 70.00% 48.00%

บจก.ยูดับบลิวซีซี (กัมพูชา) บจก.พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี

65.00%

100.00%

100.00%

100.00%

(PGE)

SkyTower Infra Inc.

(SKY)

Ultra Network Pte.Ltd.

  (UN)

บมจ.สกาย ทาวเวอร์

(STOWER)

(UWCC)

99.98%

  (IIC)

บจก.อินเตอร์โกลบ อินเวสเมนท์

Ultra Asia Investment 

Pte.Ltd.

(UAI)

(UAS)

Ultra Asia Singapore

บจก.อัลตร้า เอเชีย

(ULA)
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 ผู้ถือหุ้น 
 (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 

รายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสดุ 10 รายแรก ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
 รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % 

1 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกดั (มหาชน) 9,183,933,884 34.880 

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 407,081,219 1.546 
3 นายจิรวุฒิ  คุวานันท์ 406,136,000 1.542 

4 นายปวริศ  ทวีรุจจนะ 405,000,000 1.538 
5 นายน้ำ  ชลสายพันธ์ 339,690,791 1.290 

6 นายประพนธ์  ลิ้มธรรมมหิศร 294,200,000 1.117 
7 นายบดินทร์  กฤติยรังสรรค ์ 241,157,600 0.916 

8 นายมาส   บุญเหลือ 207,716,300 0.789 
9 นางกนกวัลย์   ยอดวานิช 200,000,000 0.760 

10 นายพงศ์ศักดิ์  ทิพย์ธวัชวงศา 163,848,900 0.622 
 รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 11,848,764,694 45.001 

 
1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทนุชำระแล้ว 
1.4.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564    

ทุนจดทะเบียน                    4,343,633,540.40 บาท 
ทุนชำระแล้ว 2,632,981,717.40 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามญั 26,329,817,174 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 

 
1.5  การออกหลักทรัพย์อื่น     

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น 
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“UWC-W3”) ปัจจุบันเป็น (STOWER-W3)  จำนวนไม่เกิน 13,162,525,880 หน่วย ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ที่ได้รับจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษท้ิง)  
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ชื่อหลักทรัพย ์ รายละเอียด 

ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท เอื้อวิทยา จำกดั 
(มหาชน)  ครั้งท่ี 3 (UWC-W3) 
ปัจจุบันเป็น (STOWER-W3) 

- บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน  13,162,525,880 หน่วย 

- จำนวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 13,162,525,880  หุ้น         (มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) 

- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้ 

- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ  2 ปี นับแต่วันท่ีออกและเสนอขาย 

- วันท่ีออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันท่ี 11 มิถนุายน 2564 

- เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้น   โดยไม่คิดมูลค่า  ในอัตราส่วน 1  หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีได้รับจัดสรรตอ่ 
1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ  

- ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 0.08 บาท 

- วันกำหนดการใช้สิทธิ คือวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม   มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม ของทุกปี 

- วันใช้สิทธิครั้งแรก คือวันท่ี 30 กันยายน 2564 

- วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ  10 มิถุนายน 2566 
 

     
1.6  นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

  บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษี  
เงินได้นิติบคุคล หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มผีลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมนีัยสำคญั  

อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็น   
ที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท  

ในปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน
สุทธิจำนวน 318.08 ล้านบาท 
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2.  การบริหารจัดการความเสี่ยง    
 2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

นโยบายการบริหารความเสี ่ยงของบริษัทได้มีการกำหนดประเด็นสำคัญๆ ที่เกี ่ยวกับการจัดโครงสร้างการบริหาร      
ความเสี่ยง รวมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดกรอบการทำงานการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือสนับสนุน กำหนด
กระบวนการในการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการรายงาน 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่ได้คาดการณ์ไว้      
ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของบริษัท การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินงานให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้โดยการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมทั่วทั้งองค์กรเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
รักษาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จัดการกับภัยคุกคามที่สำคัญและใช้ประโยชน์ท่ีโอกาสที่สำคัญ 

 
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกจิของบริษัท 
ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคญัต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีดงันี้ 

• ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค้าที่เป็นโครงการเสาส่งของรัฐในประเทศ 
บริษัทได้ทำการศึกษาและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นผู้รับเหมาที่มีศักยภาพรายใหม่ๆ และหากลุ่มลูกค้าใหม่โดยขยายฐานลูกค้าในตลาดใหม่ โดยเน้นธุรกิจ 
ที่บริษัทมีความรู้ความชำนาญ หรือสามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมได้เช่น งานโครงสร้างเหล็กในธุรกิจโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้ 
Steel Structure ขนาดใหญ่ 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษทัอื่น 
 บริษัทได้ศึกษาข้อมูลบริษัท ศักยภาพ ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการผลิต และความเสี่ยงผ่านการสอบทาน

ธุรกิจ Due Diligenceทั้งด้านบัญชี กฏหมาย และเครื่องจักรอุปกรณ์ ก่อนเข้าลงทุน และกำหนดงบประมาณที่ยอมรับได้หากการ
ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน อีกทั้งยังมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีการรายงานผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

• ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ 
 บริษัทได้ทำการศึกษาข้อมูลโครงการ กฏระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง สอบถามข้อมูลกับบริษัทที่ไปลงทุนในประเทศนั้น ๆ        

จากกระทรวงพาณิชย์ สถาณฑูต สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ สถาบันการเงินท้องถิ่น และสรรหา คัดเลือก ผู้ร่วมทุน 

พันธมิตรท้องถิ่น local partner ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เข้าไปลงทุนที่มีจุดแข็งเชิงกลยุทธ์ที่จะมาเสริมการทำธุรกิจ   

มีความพร้อมในการทำธุรกิจ 

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ (เช่น เหล็ก - สังกะสี) 
บริษัทได้กำหนดราคาขายและกำหนดราคาประมูลงานในโครงการต่างๆ โดยรักษาส่วนต่างกำไรในระดับที่สามารถจะแข่งขัน

กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้ โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมิ นสถานการณ์และแนวโน้มราคา
วัตถุดิบ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจกำหนดราคารับจ้างผลิตเสาโครงเหล็ก และวางแผนสั่งซื้อและบริหารจัดการ
วัตถุดิบคงคลังให้มีความเหมาะสม 
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• ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สขุภาพ และสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการผลิตของบริษัทท่ีอาจทำให้เกิดปัญหาภาวะ
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสยีง 
บริษัทจัดให้มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อม            

ทั้งมลภาวะทางเสียง ทางอากาศ น้ำเสีย และของเสียจากกระบวนการผลิต โดยจัดให้การตรวจวัดเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนดไว้ 

• ความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชั่น 
บริษัทได้นำระบบท่ีมมีาตรฐานมาใช้ในทุกกระบวนการทำงาน ลดช่องทางทุจริต โดยมีการควบคุมการใช้งบประมาณ ติดตาม

การใช้จ่ายว่าเกินงบหรือไม่ และวางระบบอำนาจอนุมตัิให้รัดกมุ ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทยังเปดิช่องทางการร้องเรียนทั้งจากภายใน

และภายนอก ในการเป็นช่องทางรับการร้องเรียน  
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3.   การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน  
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 

บริษัทมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนเคารพ

สิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเพื่อนำไปสู่การสร้างผลกระทบ เชิงบวกและความยั่งยืน   

ในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม  

3.2    การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจ 
พนักงาน 

ㆍการสื่อสารระหว่างแผนกทรัพยากรบุคคลกับพนักงาน 

ㆍการประชุมระหว่างผู้บรหิารพบพนักงาน 

ㆍการสื่อสารผ่านออนไลน์ อีเมล ์

ㆍการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน 

ㆍการจัดใหม้ีช่องทางร้องเรียน 

ㆍทิศทางการดำเนินธุรกิจ                             

ㆍจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กร                      

ㆍคุณภาพชีวิตของพนักงาน                           

ㆍสภาพแวดล้อมการทำงานท่ีดี                        

ㆍการพัฒนาศักยภาพความรู้ ความสามารถ 
ลูกค้า ㆍการจัดกจิกรรมลูกคา้สัมพันธ์ 

ㆍการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 

ㆍการพบปะและประชุมกับลูกคา้โดยตรง 

ㆍการสื่อสารออนไลน/์ อีเมล 

ㆍการบริการหลังการขายที่มีคณุภาพ 

ㆍการบรหิารความสัมพันธ์กับลกูค้า 

ㆍการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า 

คู่ค้า ㆍการสื่อสารออนไลน/์ อีเมล 

ㆍช่องทางรับข้อร้องเรียน 

ㆍการกำกับดูแลกิจการที่ด ี

ㆍกระบวนการจัดซื้อ จดัจ้างท่ีโปร่งใส 
ชุมชน 

ㆍการจัดกจิกรรมร่วมกับชุมชน 

ㆍการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ 

ㆍช่องทางการสื่อสาร เพื่อรบัข้อแนะนำ 

ㆍความสมัพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

ㆍการสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน 

ㆍการปฏิบตัิตามกฎหมายด้านสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม 

ผู้ถือหุ้น ㆍการจัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำป ี

ㆍการประชุมกรรมการบริษัท 

ㆍการนำเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย ์
    แห่งประเทศไทย/ ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ㆍการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ และเว็บไซต์บริษัท 

ㆍผลการดำเนินงานและพัฒนาการทางธุรกิจ 

ㆍการบรหิารจดัการความเสี่ยง 

ㆍการเปดิเผยข้อมูลอยา่งถูกต้อง 
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3.3  การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมโดยสนับสนุนการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาและปรับปรุง

สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1. การจัดการพลังงาน  

• บริษัทกำหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากรในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยดำเนินการอนุรักษ์
พลังงานและทรัพยากรอย่างเหมาะสมกับลักษณะ และปริมาณพลังงานท่ีใช้ของแต่ละหน่วยงาน 

• บริษัทมีระบบควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO14001 และมีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบ

จากกระบวนการผลิตเพื่อวางระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำงาน โดยปลูกฝังให้พนักงานมีความ   
ใส่ใจและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ กระบวนการ  

• บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการในการดูแลจัดการน้ำดว้ยการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ด้วยการเปลี่ยนมาใช้สุขภัณฑ์ประหยัดนำ้ 

(Saving Water Equipment) 
2. การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ 

• การควบคุมผลกระทบด้านคุณภาพอากาศมีกระบวนการควบคุมและลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตได้แก่ การติดตั้ง
ระบบกำจัดฝุ่น ควัน  

• บริษัทและบริษัทในเครือใช้ระบบลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) เเทนกระดาษ 

• กิจกรรมการดำเนินการของบริษัทมีการใช้น้ำสำหรับกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทได้มีระบบการบำบัดน้ำเสีย  (Water 
Treatment) ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 

3. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก  
บริษัทมีมาตรการเพื่อลดการใช้พลงังานและการก่อให้เกิดปญัหาก๊าซเรือนกระจก โดยมีมาตรการต่าง ๆ ดังนี ้

• การลดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากยานพาหนะขององค์กรสำหรับการเดินทางภายในบริษัท เป็นการรณรงค์ให้พนักงานเดิน 

และใช้มอเตอรไ์ซต์ไฟฟ้า (EV) แทนการขับรถยนต ์

• บริษัทเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงในการชุบกัลวาไนซ์จากน้ำมันเตา เป็นระบบก๊าซ LPG เพื่อลดการปล่อยของเสีย และลด

ฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไหม้   

• นอกเหนือจากการปรับปรุงกระบวนการผลิต บริษัทยังมีการปลูกต้นไม้ในบริเวณโดยรอบพื้นที่โรงงาน เพื่อดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกซ์ 
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 4.  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
4.1 การวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นภายใต้
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง 
ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทที่ต้องสะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็น
จริงของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยให้มีการสอบ
ทานข้อมูลทางการเงิน  และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่ มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  มีคำอธิบาย    
และการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ กำกับดูแลคุณภ าพของ
รายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ที่รักษาไว้ซึ ่งทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ             
โดยความเห็นของคณะกรรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว 

 

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ตลอดจนผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต        
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ของบริษัท สกาย ทาวเวอร์  จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564    
ได้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท  และกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 

 -ธนาธิป  อุปัติศฤงค-์ 

(นายธนาธิป  อุปัติศฤงค์ ) 
ประธานกรรมการบริษัท 
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ภาพรวมธุรกิจ 

ในปี 2564 มเีหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลดีต่อบริษัท โดยสรุปดังนี้ 
 

1. บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถิอหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือ Right Offring ซึ่งมีผู้ถือหุ้น    
ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นครบตามจำนวนที่เสนอขาย  

 

2. บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน  2564       
ซึ่งเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ โดยหยุดการดำเนินธุรกิจที่ไม่สร้างผลกำไรแลขายธุรกิจเหล่านั้นออก ทำให้บริษัท       
ไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทร่วมที่มีผลขาดทุนมาตลอด 5 ปีท่ีผ่านมา โดยบริษัทได้รับรู้กำไรจากการขายเงินทุน
ในรายการกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายในงบกำไรขาดทุน 

 

3. บริษัทรับรู้รายได้จากธุรกิจให้เช่าสถานีโทรคมนาคมในต่างประเทศต่อเนื่องโดยเริ่มรับรู้ต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 3 ซึ่งเป็น
สถานีโทรคมนาคมที่สร้างแล้วเสร็จและให้ลูกค้าที่เป็นบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเข้าติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว  และได้ทยอย
รับรู้รายได้จากค่าเช่าอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาสัญญาระยะยาว 

4. ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นวันครบกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 
(“STOWER-W3”) เป็นครั้งแรก โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 22-23    
และ 27-29 กันยายน 2564 ในครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิจำนวน 3 ราย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 4,765,414 หุ้น รวมเป็นเงิน 381,233.12 
บาท ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
2564 

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นวันครบกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 
(“STOWER-W3”) เป็นครั้งที่สอง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 23-24 
และ 27-29 ธันวาคม 2564 โดยในครั้งนี้ไม่มีผู้มาใช้สิทธิฯ แต่อย่างใด 

5. บริษัทได้ทำการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมคือ บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จ ี ซ ิสเท็มส์ 2 จำกัด (“SES2”) ให้แก่           
บริษัท Synova Advanced Power Services จำกัด มูลค่า 4.03 ล้านบาท ซึ่งเสร็จสิ้นในวันที่  8 ธันวาคม 2564 โดย บริษัท Full 
B.V.2 เป็นผู้เข้าทำสัญญาซื้อขายแทน 

งบกำไรขาดทุนรวม 

ผลประกอบการปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 250.40 ล้านบาท  และมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 50.60 ล้าน
บาท ซึ่งมีผลขาดทุนลดลง 267.47 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 318.07 ล้านบาท 

 รายได้ปี 2564 ส่วนใหญ่มาจากการผลิตเสาโทรคมนาคมและงานโครงการ โดยเป็นการผลิตโครงสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 
(Substation) การขายสินค้าอุตสาหกรรมและบริการให้เช่าเสาโทรคมนาคม รวมจำนวน 129.70 ล้านบาท  กำไรจากการขายเงนิลงทุน 
71.63 ล้านบาท และ รายได้อื่นจำนวน 49.07 ล้านบาท  

 สาเหตุของรายได้จากงานโครงการที่ลดลงในช่วง 12 เดือนของปี 2564 ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส    
Covid-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบันทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลื่อนการเปิดประมูลงานติดตั้งเสาส่ง
ไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่หลายโครงการมาตั้งแต่ปลายปี 2563 จึงทำให้การสั ่งซึ ้อเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงในปี 2564ต้องเลื ่อนออกไป            
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จากปริมาณงานที่ลดลงนี้มีผลทำให้ตัวเลขต้นทุนงานโครงการในงบการเงินสูงกว่ารายได้จากงานโครงการ ซึ่งเกิดจากการบันทึกต้นทุน
ของค่าใช้จ่ายในโรงงานผลิตทั้งหมด โดยต้นทุนคงที่จากกำลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้ (Cost  of  Idle  Capacity) ได้ถูกนำมาคิดรวมเป็น
ต้นทุนของรายได้จากงานโครงการ 

 

 อย่างไรก็ดี ในปี 2564 บริษัทยังคงมีรายได้จากการขายโครงสร้างสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยและเสาโทรคมนาคมภายในประเทศ 
ทั ้งนี ้ หากคิดต้นทุนการผลิตตามสัดส่วนปริมาณการผลิตจริง ทั ้งโครงสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย( Substation) เสาโทรคมนาคม
(Telecommunication Tower) และโครงสร้างเหล็กทั่วไป (General Fabrication) บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นของแต่ละผลิตภัณฑ์
ประมาณ 15%-25% 

 

สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2564 จำนวนรวม 109.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น8.90 ล้านบาทจากปี 2563 ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์และจำหน่ายเงินลงทุน ลดลงรวม 47.83 ล้านบาท และ ต้นทุนทางการเงินลดลง 28.78 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ     
ปี 2563 โดยเป็นผลมาจากที่บริษัทได้ทำการชำระหนี้เงินกู้ยืมบางส่วน  จึงทำให้บริษัทสามารถลดภาระดอกเบี้ยลงได้เป็นจำนวนมาก
ส่งผลให้อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 3.52 เท่าเมื่อสิ้นปี 2563 เหลือเพียง 0.38 เท่า ณ สิ้นปี 2564 
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งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
 

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
  

31 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 63 
  

+ (-) % 

  
หน่วย : ล้านบาท          

สินทรัพย ์          

  สินทรัพย์หมุนเวียน  430.07  238.87   191.20  80.04%  

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  421.67  440.08   (18.41)  (4.18%) 

  สินทรัพย์รวม  851.74  678.95   172.79  25.45%  

หนี้สิน          

  หนี้สินหมุนเวียน  144.22  452.80   (308.58)  (68.15%) 

  หนี้สินไม่หมุนเวยีน  90.15  76.02   14.13  18.59%  

  หนี้สินรวม  234.37  528.82   (294.45)  (55.68%) 

ส่วนของผู้ถือหุน้          

  ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  2,632.98  1,316.25   1,316.73  100.04%  

  ส่วนเกินกว่ามลูค่าหุ้นสามญั  264.33  264.33   0.00  0.00%  

  ส่วนต่ำกว่ามลูค่าหุ้นสามญั  (790.83)  0.00   (790.83)  0.00%  

  ส่วนเกินจัดสรร - ใบสำคัญแสดงสทิธิ  310.00  310.00   0.00  0.00%  

  สำรองตามกฎหมาย  17.91  17.91   0.00  0.00%  

  กำไร(ขาดทุน)สะสม ยังไมไ่ด้จดัสรร  (1,985.62)  (1,944.99)   (40.63)  2.09%  

  องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น  185.72  202.52   (16.80)  (8.29%) 

  ส่วนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคมุ  (17.12)  (15.90)   (1.23)  7.72%  

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  617.37  150.13   467.24  311.23%  

  รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   851.74  678.95    172.79  25.45%  
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 851.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2563    
เป็นจำนวน 172.79 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 25.45%) สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและมี
การรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสถานีโทรคมนาคมให้เช่าที่เพิ่มข้ึนจากบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ 

 

4.2 ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

บริษัทมีแหล่งที่มาของรายได้หลักจากการพึ่งพิงรายได้จากงานโครงการในประเทศได้แก่ งานผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง         
เสาโทรคมนาคมและสถานีไฟฟ้าย่อยแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งอาจมีความไม่สม่ำเสมอของกระแสเงินสด 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งมั่นแสวงหาโอกาสทางธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและสม่ำเสมอ (Recurring Income) ให้แก่
บริษัท โดยการเข้าลงทุนในธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคมในต่างประเทศ กล่าวคือ บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นของ QROI Network Service Inc. 
ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านโทรคมนาคม ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณสื่อสารบนเส าโทรคมนาคม โดยเข้าถือหุ้น        
ในสัดส่วนร้อยละ 67 ผ่านบริษัท อัลต้า เอเชีย จำกัด เพื่อสร้างกระแสเงินสดและกําไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
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4.3  ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 
4.3.1 งบการเงิน 

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน 
 ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 

สินทรัพย ์
 

 
รายการ 

2564 (งบการเงินรวม) 2563 (งบการเงินรวม) 2562(งบการเงินรวม) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) 

สินทรัพย์หมุนเวียน       
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 276.58 32.47 83.90 12.36 312.51 13.59 

     เงินลงทุนชั่วคราว - - - - - - 

     ลูกหนี้การค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอืน่ – กิจการที่   
     เกีย่วขอ้งกัน 

- - - - 19.86 0.86 

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา–กจิการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 3.42 0.15 

     ลูกหนี้การค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอืน่- กิจการอื่น 62.32 7.32 50.62 7.46 159.65 6.94 

     สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - กิจการอื่น 0.40 0.05 3.69 0.54 0.54 0.02 

สินค้าคงเหลือ 90.77 10.66 96.56 14.22 238.24 10.36 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกีย่วข้องกัน - - - - 8.06 0.35 

     สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น - - - - - - 

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็น       

     สินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพื่อขาย - - 4.10 0.60 1,136.81 49.42 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 430.07 50.49 238.87 35.18 1,879.09 81.69 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
     เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน 15.38 1.81 12.62 1.86 22.75 0.99 

     เงินลงทุนในบริษัทร่วม - - 59.08 8.70 32.69 1.42 

     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 355.87 41.78 324.28 47.76 331.84 14.43 

     สินทรัพย์สิทธิการใช้ 11.86 1.39 4.08 0.60 - - 

     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.71 0.44 6.24 0.92        1.79 0.08 

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตัดบัญช ี   - - - - 

     สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอ่ืน 34.85 4.09 33.79 4.98 32.19 1.40 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 421.67 49.51 440.08 64.82 421.26 18.31 

รวมสินทรัพย ์ 851.74 100.00 678.95 100.00 2,300.35 100.00 
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บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 

 
รายการ 

2564(งบการเงินรวม) 2563 (งบการเงินรวม) 2562 (งบการเงินรวม) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) 

หนี้สินหมุนเวียน       
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 1.48 0.17 24.19 3.56 21.10 0.92 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น 46.18 5.42 124.15 18.28 255.40 11.10 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - กิจการอื่น 3.87 0.45 1.20 0.18 52.43 2.28 

เจ้าหนี้ค่าหุ้น - - 10.00 1.47 21.10 0.92 

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น 2.36 0.28 - - 64.69 2.81 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เก่ียวข้องกัน 88.88 10.44 233.50 34.39 254.50         11.06 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น - - 57.00 8.40 49.00 2.13 

หุ้นกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - 300.00 13.04 

หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1.46 0.17 2.76 0.41 1.38 0.06 

หนี้สินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย - - - - 429.36 18.67 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 144.23 16.93 452.80 66.69 1,448.95 62.99 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน       
หุ้นกู้ระยะยาว - - - - 300.00 13.04 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 9.79 1.15 0.68 0.10 1.22 0.05 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 34.29 4.03 35.56 5.24 40.49 1.76 

ประมาณการร้ือถอน 2.18 0.26 - - - - 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 43.88 5.15 39.50 5.82 35.01 1.52 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - - 0.27 0.04 - - 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 90.14 10.58 76.02 11.20 376.71 16.38 

รวมหนี้สิน 234.37 27.52 528.82 77.89 1,825.66 79.36 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       
ทุนเรือนหุ้น        
ทุนจดทะเบียน 
หุ้นสามัญ 43,436,335,404 หุ้น มุลค่าหุ้นละ 0.10 บาท) 

 
4,343.63 

   
 

  

หุ้นสามัญ 17,111,283,644 หุ้น มุลค่าหุ้นละ 0.10 บาท)   1711.13    
หุ้นสามัญ 19,071,197,130 หุ้น มุลค่าหุ้นละ 0.10 บาท)     1,907.12  
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 
 หุ้นสามัญ 26,329,817,174 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ชำระครบแล้ว 2,632.98 309.13 

    

ทุนที่ออกและชำระแล้ว 
 หุ้นสามัญ 13,162,525,880 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ชำระครบแล้ว 

  1,316.25 193.87 1,316.25 57.22 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 264.33 38.93 264.33 38.93 264.33 11.49 

ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ (790.83) (92.85) - - - - 

ส่วนเกินจัดสรร-ใบสำคัญแสดงสิทธิ 310.00 36.40 310.00 45.66 310.00 13.48 

กำไร  (ขาดทุน) สะสม       

   จัดสรรแล้ว  - ทุนสำรองตามกฎหมาย 17.91 2.64 17.91 2.64 17.91 0.78 

   ยังไม่ได้จัดสรร  (1,985.62) (233.13) (1,944.99) (286.47) (1,642.42) (71.40) 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น    185.72 21.80 202.52 29.83 217.27 9.45 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 634.49 74.49 166.02 24.45 483.34 21.02 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (17.12) (2.01) (15.90) (2.34) (8.65) (0.38) 

           รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 617.37 72.48 150.13 22.11 474.69 20.64 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 851.74 100.00 678.95 100.00 2,300.35 100.00 
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บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 

รายการ 
2564 (งบการเงินรวม) 2563 (งบการเงินรวม) 2562 (งบการเงินรวม) 

  มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) 

รายได้       
     รายได้จากงานโครงการ 120.81 48.24 419.58 88.56 644.63 97.25 

     รายได้จากการขายสินค้าอุตสาหกรรม 7.61 3.04 5.23 1.10 8.30 1.25 

     รายได้ค่าบริการให้ใช้เสาโทรคมนาคม 1.29 0.52 - - - - 

ผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 71.64 28.61 - - - - 

     ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 9.56 3.82 - - - - 

     รายได้จากการขายเศษซากวัตถุดิบ 29.25 11.68 41.25 8.69 - - 

     โอนกลับค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 0.94 0.38 1.05 0.22 - - 

     ดอกเบ้ียรับ 0.63 0.25 0.27 0.06 1.54 0.23 

     รายได้อื่น 8.69 3.47 7.44 1.57 8.38 1.26 

รวมรายได้ 250.41 100.00 474.82 100.00 662.84 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

     ต้นทุนงานโครงการ 163.35 65.23 357.76 75.35 886.83 133.79 

     ต้นทุนขายสินค้าอุตสาหกรรม 4.36 1.74 3.55 0.75 8.60 1.30 

     ต้นทุนค่าบริการให้ใช้เสาโทรคมนาคม 0.78 0.31 - - - - 

     ต้นทุนในการจัดจำหนา่ย 3.02 1.21 4.13 0.87 4.50 0.68 

     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 104.49 41.73 96.82 20.39 66.89 10.09 

     ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - - 0.06 0.01 - - 

     ผลขาดทุนจากสัญญาท่ีสร้างภาระ 2.36 0.94 - - - - 

     ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย ์ - - 45.43 9.57 124.62 18.80 

     ผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน - - 2.41 0.51 0.76 0.11 

     ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน - - - - 69.87 10.54 

     ต้นทุนทางการเงิน 13.57 5.42 42.35 8.92 53.53 8.08 

รวมค่าใช้จ่าย 291.92 116.58 552.52 116.36 1215.60 183.39 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (4.71) (1.88) (2.66) (0.56) (28.93) (4.36) 

ขาดทุนก่อน(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ (46.22) (18.46) (80.36) (16.92) (581.69) (87.76) 

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้  (4.38) (1.75) (4.34) (0.91) 0.87 (0.13) 

ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเน่ือง (50.60) (20.21) (84.70) (17.84) (580.82) (87.63) 

ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - - (233.38) (49.15) (241.56) (21.50) 

ขาดทุนสำหรับปี (50.60) (20.21 (318.08) (66.99) (822.38) (124.07) 

กำไรเ(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น       

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษ ี (8.06) (3.22) 0.15 0.03 (3.94) (0.59) 

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (58.66) (23.43) (317.93) (66.96) (826.32) (124.66) 

การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) รวม       

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (50.71) (20.25) (310.61) (65.42) (801.30) (120.89) 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 0.11 0.04 (7.46) (1.57) (21.08) (3.18) 

 (50.60) (20.21) (318.08) (66.99) (822.38) (124.07) 

การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม       

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (57.43 (22.93) (310.68) (65.43) (805.41) (121.51) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (1.23) (0.49) (7.25) (1.53) (20.91) (3.15) 

 (58.66) (23.43) (317.93) (66.96) (826.32) (124.66) 

ขาดทุนต่อหุ้น (บาท : หุ้น)       

ขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.0025)  (0.0236)  (0.0609)  

ขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นปรับลด (0.0025)  (0.0236)  (0.0609)  
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บริษัท สกาย ทาวเวอร์จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด 

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 

รายการ 
2564 (งบการเงินรวม) 2563 (งบการเงินรวม) 2562 (งบการเงินรวม) 

  มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน       

ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (46.33) 21.81 (302.12) (1,165.59) (752.49) 375.48 

รายการปรับปรุง       

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต(โอนกลับ) (1.37) 0.65 (120.51) (423.88) - - 

(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดข้ึน (1.04) 0.49 0.01 0.04 1.10 (0.55) 

 ขาดทุนจากการลดมูลค่าสนิค้า(โอนกลับ) (10.63) 5.00 (30.27) (106.47) 38.65 (19.29) 

ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 0.88 (0.41) 0.05 0.18 - - 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 12.00 (5.65) 17.77 62.50 68.93 (34.39) 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ) (0.60) 0.28 164.89 579.99 215.89 (107.72) 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย - - - - 69.87 (34.86) 

ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจ่ายสนิทรัพย์ 2.48 (1.17) 8.96 31.52 - - 

(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน (71.64) 33.73 2.41 8.48   

กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู ้ - - (1.36) (4.78) - - 

ประมาณการหนีส้ินหมนุเวียนอื่น(โอนกลับ) 2.36 (1.11) (64.69) (227.54) 64.69 (32.28) 

ประมาณการหนีส้ินผลประโยชนพ์นักงาน 2.80 (1.32) 3.86 13.58 8.42 (4.20) 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 4.71 (2.22) 2.66 9.36 28.93 (14.44) 

ส่วนแบ่งผลกำไร(ขาดทุน)ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                 
0.11 

(0.05) 
(7.46) 

(26.24) 
(21.08) 

10.52 

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - - 0.76 (0.38) 

ดอกเบ้ียรับ (0.63) 0.30 (0.33) (1.16) (1.54) 0.77 

ดอกเบ้ียจ่าย 13.57 (6.39) 47.04 165.46 53.63 (26.71) 

ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลง       

     ในสินทรัพย์และหนี้สนิดำเนนิงาน (93.31) 43.93 (279.11) (981.74) (243.58) 111.95 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดำเนินงาน       

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมนุเวียนอื่น-กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน - - 18.54 65.21 0.39 (0.19) 

เพิ่มข้ึนในสนิทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา-กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน - - - - (1.04) 0.52 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมนุเวียนอื่น-กจิการอื่น (8.18) 3.85 205.50 722.83 314.05 (156.70) 

สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา-กิจการอืน่ 3.48 (1.64) 4.66 16.39 24.13 (12.04) 

สินค้าคงเหลือ 16.42 (7.73) 171.95 64.82 47.03 (23.47) 

กลุ่มสินทรัพย์ท่ีจะจำหน่ายท่ีจัดประเภทเป็นสนิทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขาย - - 129.30 454.80 (102.06) 50.93 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (0.11) 0.05 0.79 2.78 0.40 (0.20) 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมนุเวียนอื่น-กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน (8.62) 4.06 (4.68) (16.46) 12.79 (6.38) 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมนุเวียนอื่น-กจิการอื่น (90.09) 42.42 (134.19) (472.00) (224.00) 111.76 

หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญา-กจิการอื่น 2.12 (1.00) (51.23) (180.20) 30.23 (15.09) 

หนี้สินไม่หมนุเวียนอื่น (0.27) 0.13 0.27 0.95 - - 

เงินสดจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (3.59) 1.69 (18.96) (66.69) (6.60) 3.29 

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนนิงาน (182.14) 85.75 42.85 150.72 (129.02) 64.38 

เงินสดรับดอกเบ้ีย 0.63 (0.30) 0.35 1.23 1.17 (0.58) 

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (29.07) 13.69 (36.63) (128.84) (45.63) 22.76 

เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ 0.01 0.00 30.86 108.55 - - 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1.82) 0.86 (9.00) (31.66) (26.93) 13.44 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน (212.40) 100.00 28.43 100.00 (200.41) 100.00 
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บริษัท   สกาย ทาวเวอร์   จำกดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 
งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

 

 
รายการ 

2564 (งบการเงินรวม) 2563 (งบการเงินรวม) 2562 (งบการเงินรวม) 

  มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%)   มูลค่า 
(ล้านบาท) 

(%) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว - - - - 0.88 0.62 

เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น (10.00) (11.74) (11.10) (3.11) - - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - 5.09 1.42 0.95 0.66 

เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - (31.05) (8.69) - - 

เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิจากเงินสดที่ได้รับ - - - - - - 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์ (39.23) (46.07) (28.25) (7.91) (15.63) (10.94) 

เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ 8.46 9.94 - - 0.19 0.13 

เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 130.10 152.79 417.40 116.82 152.17 106.50 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1.42) (1.67) (4.92) (1.38) (0.73) (0.50) 

ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (2.76) (3.24) 10.13 2.84 5.05 3.53 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 85.15 100.00 357.31 100.00 142.88 (100.00) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - - - (28.51) (9.47) 

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 525.90 164.50     

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น (57.00) (17.83) 8.00 (1.31) 9.50 3.16 

เพิ่มข้ึน(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (145.00) (45.36) (20.00) 3.26 16.00 5.32 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - - - 330.00 109.64 

เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - - - - (23.68) (7.87) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - - - - 300.00 99.68 

เงินสดจ่ายหุ้นกู้ - - (600.00) 97.65 (300.00) (99.68) 

เงินสดจ่ายหนี้สินภายตามสัญญาเช่าการเงิน (3.40) (1.06) (2.20) 0.36 (2.07) (0.69) 

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายตามสัญญาเช่าการเงิน (0.81) (0.25) (0.21) 0.03 (0.28) (0.09) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 319.69 100.00 (614.41) 100.00 300.96 100.00 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพ่ิมขึ้นสุทธิ 192.45  (228.67)  243.44  

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันตน้ปี 83.90  312.51  69.07  

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่นที่มีตอ่เงนิสด       

       และรายการเทยีบเท่าเงนิสด 0.23  0.06  -  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ้นปี 276.58  83.90  312.51  
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4.3.2 อัตราส่วนทางการเงิน 
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ตามงบการเงินรวม ณ  31 ธันวาคม 
 

 
 
 
 

อัตราส่วนทางการเงิน  

 สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 

2564 2563 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    ( Liquidity Ratio)    
 

  
  

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Current Ratio) (เท่า) 2.98 0.53 1.30 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  (Quick Ratio) (เท่า) 2.21 0.28 0.30 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    (Leverage Ratio)  
  

  
  

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (D/E Ratio) (เท่า) 0.38 3.52 3.85 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่  (D/E Ratio) (เท่า) 0.37 3.19 3.78 

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย  (Interest Coverage) (เท่า) (2.41) (4.61) (10.15) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำกำไร )Profitability Ratio)  
  

  
  
  
  

อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้  (Gross Profit Margin) (%)    (29.90) 12.06 (24.07) 

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้  (Net Profit Margin) (%) (39.01) (46.61) (73.92) 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม  ( Return on Assets) (%) (5.94) (46.85) (35.75) 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (Return to Equity) (%) (8.20) (211.87) (173.25) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน   ( Activity Ratio)  
  

  
  
  
  
  
  

อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ีการค้า  (Accounts Receivable Turnover) (เท่า) 2.56 6.88 3.38 

ระยะเวลาในการเก็บหน้ี    ( Average Collection Period ) (วัน) 143 53 108 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  (Inventory Turnover) (เท่า) 2.29 5.96 7.82 

ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย  (Average Sales Period) (วัน) 159 61 47 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (Fixed Asset Turnover) (เท่า) (0.15) (0.91) (0.95) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม   (Total Asset Turnover) (เท่า) (0.07) (0.21) (0.31) 

ข้อมูลต่อหุ้น 
 

 
  

  กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (Earnings (Loss) per Share) บาท (0.0025) (0.0236) (0.0609) 
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คุณภาพของสินทรัพย์ 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่นสุทธ ิ  
บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้และลูกหนี้หมุนเวียนอื่นสุทธิในปี 2564 จำนวน 62.32 ล้านบาท ทั้งนี้ลูกหนี้การค้าและลูกหนี ้อื่น       
ฝ่ายบริหารได้พิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต อ้างอิงจากสถิติความสามารถในการเรียกชำระหนี้ของกลุ่มบริษัท          
ไว้บางส่วนแล้ว โดยสามารถแบ่งแยกลูกหนี้ได้ตามอายุหนี้ได้ดังนี้   

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตจำนวน 46.93 ล้านบาท        

และตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตจากลูกหนี้ที่ขาดสภาพคล่องไว้เป็นจำนวน 5.14 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนด
ชำระ ลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 12 เดือน  และลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน จำนวน 32.10 ล้านบาท  9.96 ล้านบาท        
และ 4.87 ล้านบาท ตามลำดับ  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 68.40, ร้อยละ 21.22 และร้อยละ 10.38 ตามลำดับ  โดยฝ่ายบริหารของบริษัท
กำหนดให้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ลูกหนี้การค้าเหล่านั้นขาดสภาพคล่อง จำเป็นต้องตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับลูกหนี้การค้าจำนวน 5.14 ล้านบาท    
ในปี 2564 ซึ่งฝ่ายบริหารได้เพิ่มมาตรการในการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เข้มงวดมากขึ้นและเร่งรัดติดตามทวงถามหนี้ที่ค้างชำระอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสำหรับลกูหนี้ท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดติแลว้ บริษัทและบริษัทย่อยให้ดำเนินการตามขั้นตอนการตดิตาม
หนี้ทางกฎหมายเพื่อให้มีโอกาสได้รับชำระหนี้คืน  เมื่อเปรียบเทียบกับยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ ปี 2563 ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อ่ืนสุทธิ เพิ่มขึ้นจำนวน 11.70 ล้านบาท จากยอด 50.62 ล้านบาท ในปี 2563 
สำหรับนโยบายการให้เครดิตทางการค้านั้นโดยปกติบริษัทจะให้เครดิตทางการค้าประมาณ 30 - 90 วัน โดยปัจจุบัน บริษัทพยายาม
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ โดยติดตามทวงถามหนี้ที่ครบกำหนดกับลูกค้า และให้เครดิตทางการค้าระยะสั้นสำหรั บ
ลูกค้ารายใหม่ ทั้งนี้ในปี 2564 มีระยะเวลาในเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 143 วัน เมื่อเทียบกับปี 2563 เพิ่มขึ้นเท่ากับ 90 วัน (ปี 2563 มี
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 53 วัน) แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ของบริษัทลดลงจากปีก่อน 
 
 
 

อายุหนี้ค้างชำระ 
2564 2563 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 32.10 68.40 13.92 27.82 85.66 59.81 
ลูกหนี้เกินกำหนดชำระ 
   0 -  3 เดือน 

 
9.42 

 
20.07 26.83 53.63 8.84 6.15 

   3 -  6 เดือน 0.41 0.87 0.00 0.01 27.48 19.12 
   6 -  12 เดือน 0.13 0.28 3.16 6.32 3.03 2.11 

   มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 4.87 10.38 6.11 12.22 18.70 13.01 
รวม 46.93 100.00 50.03 100.00 143.71 100.00 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (5.14) (9.03) (7.07) (14.13) (18.49) (12.87) 
ลูกหนีก้ารค้า-สุทธิ 41.79 90.97 42.96 85.87 125.22 87.13 
ลูกหนี้อืน่-สุทธ ิ 20.53  7.65  54.28  
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ 62.32  50.62  179.51  
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สินค้าคงเหลือ 
 สินค้าคงเหลือสุทธิมีมูลค่า 90.77 ล้านบาท ในปี 2564 ลดลงจากปี 2563 ซึ ่งมีมูลค่า 96.56 ล้านบาท ลดลงจำนวน          
5.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.00 โดยรายละเอียดของสินค้าคงเหลือ  แสดงได้ดังนี้ 
 

ลักษณะของสนิค้าคงคลัง 
2564 2563 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
สินค้าสำเร็จรูป 30.96 23.47 18.39 12.45 19.09 5.98 

งานระหว่างทำ 41.80 31.69 56.38 38.17 128.74 40.34 
วัตถุดิบ 44.66 33.85 57.71 39.07 147.01 46.07 
วัสดุโรงงาน 14.50 10.99 15.22 10.30 24.06 7.54 
สินค้าระหว่างทาง - - - - 0.24 0.07 
รวม 131.92 100.00 147.69 100.00 319.13 100.00 

หัก ค่าเผื่อมลูค่าสินค้าลดลง (41.15) (31.19) (51.13) (34.62) (80.89) (25.35) 
สินค้าคงเหลือ สุทธ ิ 90.77 68.81 96.56 65.38 238.24 74.65 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิจำนวน 90.77 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของสินค้าสำเรจ็รูป งานระหว่าง

ทำ  วัตถุดิบ และวัสดุโรงงาน คิดเป็นจำนวนเงิน 30.96 ล้านบาท , 41.80ล้านบาท , 44.66ล้านบาทและ14.50 ล้านบาท ตามลำดับ  
คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 23.47 , ร้อยละ 31.69 , ร้อยละ 33.85 และ ร้อยละ 10.99 ตามลำดับ หากพิจารณาอัตราส่วนการหมุนเวียน
ของสินค้าคงคลังจะพบว่า ในปี 2564 บริษัทมีอัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเท่ากับ 2.29 เท่า ลดลงจากปี 2563 เท่ากับ   
3.67 เท่า (ป ี2563 เทา่กับ5.96 เท่า) ทั้งนี้เนื่องจากลูกค้าได้มีการเลื่อนแผนการส่งมอบสินค้าในช่วงต้นปี 2564 จากสถานะการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 
 
แหล่งที่มาของเงินทุนและหนีส้ิน 
  

ส่วนของเจ้าของ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นเป็น 617.37 ล้านบาท จาก 150.13 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 
2563 คิดเป็นจำนวนเงินที่เพ่ิมขึ้นท้ังสิ้น 467.24 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 311.23%) สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ได้เต็มจำนวน ทำให้ทุนเรียกชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 1,316.25 ล้านบาท      
ณ 31 ธันวาคม 2563 เป็น 2,632.98 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 ประกอบกับมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทเป็นจำนวน 0.38 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2564 
 
หนี้สิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 234.37 ล้านบาท  ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 
294.45 ล้านบาท (ลดลง 55.68%) จากสาเหตหุลักดังนี้ 

• ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากบริษัทอื่นและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันจำนวน 201.62 ล้านบาท 
• ชำระเจ้าหนี้การค้าและหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืนจำนวน 106.95 ล้านบาท 
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ความเพียงพอของเงินทุน 
จากการวิเคราะห์ในหัวข้อ แหล่งที่มาของเงินทุนจะเห็นได้ว่า  บริษัทและบริษัทย่อยมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะสั้น      
จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและจากส่วนของผู้ถือหุ้น ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอ
ของเงินทุนอยู่พอสมควร  โดยถ้าบริษัทและบริษัทย่อยประสบปัญหาการขาดแคลนเงินทุน ก็อาจขอความช่วยเหลือเป็นเงินสนับสนุน
หรือเงินกู้จากบริษัทใหญ่ได้อยู่พอสมควร                  
 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนหรือแหล่งเงินทุน 
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย  มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.38 เท่า  ลดลงจาก ปี 2563 
เนื่องจากการลดลงของหนี้สินรวมในอัตราร้อยละ 55.68 จากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 77.96 ล้านบาท     
จากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 144.62 ล้านบาท จากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบรษิัท
อื่น จำนวน 57.00 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สิน จำนวน 2.35 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 
311.23 เนื่องจากขาดทุนสุทธิประจำปี 2564 ในส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 50.71 ล้านบาทและมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระ
แล้ว 1,316.73 ล้านบาท ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 790.83 ล้านบาท ในขณะที่ อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 
ธันวาคม  2563 บริษัทและบริษัทย่อย  มีอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 3.52 เท่า  
 
ความเพียงพอของสภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้ และความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่สำคัญ 
ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย  มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ  2.98 เท่า เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 
2563  เท่ากับ  0.53 เท่า  บริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปี 2563  แสดงให้เห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์
หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนและจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ  2.21 เท่ามากกว่าในปี 2563 ที่เท่ากับ 0.28 เท่า  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด มากกว่าหนี้สินหมุนเวียน  ซึ่งอัตราความ
เสี่ยงในการชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงจากปีก่อน และจากอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย  ประจำปี 2564  
เท่ากับ  (2.41)  เท่า  เปรียบเทียบกับปี  2563  เท่ากับ (4.61) เท่า  แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
อัตราความเสี่ยงท่ีบริษัทจะไม่สามารถจ่ายชำระดอกเบี้ยตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ยืมลดลงจากปีก่อน 
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 
     5.1 ข้อมูลทั่วไป 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย)  จำกัด 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพ  10400 
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : นางสาววันดี   เอี่ยมวณิชชา 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8210 
บริษัท เอส พี ออดิท  จำกัด 
อาคาร เค. เอส. แอล. ทาวเวอร์ ช้ัน 12503/21 ถนนศรีอยุธยา 
ถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ  10400 
โทรศัพท์ 02-642-6174 โทรสาร 02-642-6253 

 
สถาบันการเงินที่ติดต่อเป็นประจำ :       ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 
5.2 ข้อมูลสำคัญอืน่   
         -ไม่มี- 
 
5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 -ไม่มี- 
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ส่วนที่ 2    
การกำกับดูแลกิจการ 

6. นโยบายการกำกับดูแลกจิการ
6.1  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส  ซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่  มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เพื่อสร้างความ
เจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีสำหรับบริษัท
จดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ 
(ก.ล.ต.) ที่ได้ออก “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” หรือ “Corporate Governance Code for 
Listed Companies 2017” (CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่จะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทนำไปปรับใช้ และเป็นแนวทาง
สำหรับกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ ภายใต้หลักการปฏิบัติพื้นฐานท่ีสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ   

6.1.1  นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี  เพราะตระหนักดีว่า การบริหารงานด้วยความ

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม บริหารงานอย่างโปร่งใส จะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทก้าวไปอย่างยั่งยืนและมั่นคง  
โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสรรหากรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
มีประสบการณ์ มีความรู้ และความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ เพื ่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนจะนำเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
แล้วแต่กรณีตามข้อบังคับบริษัท 

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณา

รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้มีความ
เหมาะสม มีความเป็นธรรม รวมถึงพิจารณาเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสากรรมเดียวกันกับบริษทัด้วย 
และสำหรับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทก็มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดเกณฑ์ใน
การประเมินผล และพิจารณาอนุมัติการประเมินผลและค่าตอบแทนแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายเป็นรายครั้งตามที่เข้าร่วมประชุม และเป็นไปตาม
อัตราที่เสนอและได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น   

เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนเป็นรายเดือน 
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การพัฒนากรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารไดต้ระหนักถึงบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อบริษัท  ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับ

การพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กร  เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของกรรมการและผู้บริหารให้มีความรู้  ความสามารถ  
และมีศักยภาพ  โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานที่  รวมถึงการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำที่เป็นมืออาชีพ           
มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีอย่างแท้จริง  และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านเข้ารับการอบรมหลักสูต รประกาศนียบัตร
สถาบันกรรมการบริษัทไทย DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) ของ IOD รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ด้วย ซึ่งล้วนเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรและผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกรรมการบริษัททั้ง 7 คน ได้ผ่านการอบรม DAP จากสถาบัน IOD แล้ว 
ทุกคน  รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการ  ให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต.  ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  และสถาบันต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 
 6.1.2  นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ส่งเสริมและอำนวยความสะดวก       

ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐาน และสิทธิที่สมควรได้รับ  และไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิด      
หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น  โดยแต่ละหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง ไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของ     
ผู้ถือหุ้นท่ีสำคัญมีดังนี ้
1.1.   สิทธิขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิที่ผู้ถือหุ้นได้รับโดยเท่าเทียม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรื่อง         
ทีส่ำคัญ สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั ้งหรือถอดถอนกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  สิทธิใ นการออกเสียง
ลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี  สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น  สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ 

1.2.   สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญนอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู ้ถือหุ้น โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอ ังกฤษ บนเว ็บไซต ์ของบร ิษ ัท www.skytower.co.th และผ ่านทางเว ็บไซด ์ของตลาดหลักทร ัพย์  
www.set.or.th  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทางและทันต่อเหตุการณ์ 

1.3.   สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่า
เทียมกันในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือน 
นับจากวันที่สิ ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ในปี  2564    บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื ่อวัน
พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวง
แสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-
AGM) 

1.4 การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม  บริษัทมีการแจ้งมติกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้า
มากกว่า 14 วัน โดยในปี 2564 บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดการประชุมสามัญ  ผู้ถือหุ้นประจำปี  
2564 ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้    
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ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมทั ้งหมดที ่ม ีข ้อม ูลเหมือนกับข ้อม ูลที ่บร ิษ ัทจ ัดส ่งให ้ผ ู ้ถ ือห ุ ้นบนเว ็บไซด์ข องบร ิษัท 
www. skytower.co.th หัวข้อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลนำเสนอต่อนักลงทุนตั้งแต่วันท่ี 7 เมษายน 2564 เพื่อให้  
ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา และทำความเข้าใจข้อมูลก่อนเข้าประชุมอีกทั้งบริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 14 วันก่อนวันประชุมรวมถึงได้ทำการประกาศคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงใน
หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน 

1.5  เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นที่มี
รายละเอียดเพียงพอโดยในแต่ละวาระมีความเป็นมาวัตถุประสงค์และเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
พร้อมรายละเอียดประกอบวาระการประชุมได้แก่รายงานประจำปีในรูปแบบรหัสควิอาร์ (QR Code) ประวัติของบุคคล
ที่ถูกเสนอช่ือให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทนิยามกรรมการอิสระข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือให้เป็น
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น
ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมแผนท่ีสถานท่ีการจัดประชุมแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่มหนังสือ
มอบฉันทะแบบก. ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อนและแบบข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้
หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบค. หรือแบบใดแบบหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  
www. skytower.co.th 

1.6 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมโดยส่งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังอีเมล์ของเลขานุการ
บริษัทและเจ้าหน้าที่ส่วนกำกับดูแลกิจการเป็นการล่วงหน้า 

1.7  บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับและรับลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ 

1.8  บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ช่ัวโมงก่อนเริ่มประชุม และต่อเนื่องจนถึงวาระการประชุม
สุดท้าย  เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงในวาระที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาและที่ยังไม่ได้ลงมติ โดยบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการ
ลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีอากรแสตมป์เพื่อติดในหนังสือมอบฉันทะ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  รวมทั้งจัดอาหารว่างไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 

1.9  การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นโดยถือเป็น หน้าที่ 
ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 กรรมการบริษัทมีท้ังหมด 7 คนเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 คนคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมี
ประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระ
การประชุมและการดำเนินงานของบริษัทนอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จำนวน 2 คน คือ นางสาว   
ซูซาน เอี่ยมวณิชชา  และนางสาววันดี  เอี่ยมวณิชชา  แห่งสำนักงานบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย 

1.10  ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 
ด้วยตนเองและที่มอบฉันทะพร้อมชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติซึ่งการลงคะแนน
และนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ  1 หุ้นเป็น 1 เสียงและถือเสียงข้างมาก
เป็นมติยกเว้นกรณีการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน
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เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท  
และตามกฎหมาย 

1.11  การดำเนินการประชุมดำเนินตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม  
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่า
เทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามได้ทุกวาระโดยได้จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอก่อนลงคะแนนเสียงในการ
สรุปผลการลงมติแต่ละวาระทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงนอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มารว่ม
ประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระ
ที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป 

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ  บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลประกอบไว้ใน “หนังสือนัดประชุม”  ได้แก่ 
- การแต่งตั ้งกรรมการบริษัท  บุคคลที่จะถูกเสนอให้เลือกเป็นกรรมการนั้น จะผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลนั้น พร้อมท้ังระบุการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น หากเป็นบริษัทที่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท จะถูกระบุไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งจำนวนครั้ง
ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท  

- ค่าตอบแทนกรรมการ  บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและ
เงื ่อนไขของค่าตอบแทนกรรมการ ที ่ได้ผ่านการพิจารณากลั ่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี ซึ่งแสดงอยู่ในหัวข้อ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ข้อ 2 การจัดการ หัวข้อย่อยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร และในแบบ 
56-1 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

- การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ช่ือผู้สอบบัญชี สำนัก
งานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีท่ีทำหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบ
บัญชี (ถ้ามี) และข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบัน กับปีที่ผ่านมา โดยได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยค่าบริการอื่นท่ีมีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ
บัญชีสังกัด ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) 

- การจ่ายเงินปันผล บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทและเหตุผลในการเสนองดจ่ายเงินปันผล 

1.12    การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกให้ผู ้ถือหุ้นเมื ่อมา

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะ

นับคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่าน้ัน แล้วจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงท้ังหมดที่เข้ารว่ม

ประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออก

เสียง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วชูบัตรลงคะแนนขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรนำมาบันทึก

คะแนน พร้อมท้ังเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

1.13    บริษัทเปิดเผยมติที ่ประชุมผู้ถือหุ ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุม ทั้งภาษาไทย  
และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันท่ีประชุมเสร็จหรือ ก่อนเวลา 09.00 น. 
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ของวันถัดไป โดยในการประชุมสามัญประจำปี 2564 บริษัทแจ้งมติที่ประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น คือภายใน
วันท่ี 29 เมษายน 2564 

1.14    เลขานุการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีรายช่ือกรรมการ
บริษัทที่เข้าร่วมประชุม / ไม่เข้าร่วมประชุม  รวมทั้งสาเหตุการลา คำถามหรือคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป 
รายละเอียดในแต่ละวาระไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม  มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  และบัตรเสีย  รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานที่ประชุม 
และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
ผู้ถือหุ้นและได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ และสามารถใช้
สิทธิออกเสียงในฐานะที่มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการได้อย่างเต็มที่ ดังนี้ 
1. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระ

การประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทน
เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิแทนตนเองได้ ซึ่งบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระของบริษัท  โดยแจ้งชื่อ  ที่อยู่
อายุ  และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการอิสระ ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม  รวมทั้งได้ระบุ
เอกสารหลักฐาน และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่าง
ถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ   ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทได้
เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน  และแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบกำหนดรายการต่างๆ
ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว  โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง  ทั้งนี้ได้แนบไปพร้อม
กับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวง
พาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค.ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้
ลงทุนจากต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น)

2. การกำหนดสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหน่ึงเสียง
3. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูล

ภายในไปใช้ในทางมิชอบ โดยมีข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกท่ีดีต่อสว่นรวมและตอ่ตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง
และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
และบริษัทย่อย ทั ้งนี้บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที ่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง

ในปีท่ีผ่านมากรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการ
ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ 
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 4. การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท กำหนดว่า กรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงานของบริษัท พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท  
หรือการให้ข้อมูลต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท และควรละเว้นการซื้อหรือขายหุ้นบรษิัท
ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญ 

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีเหตุมีผล  และเป็นอิสระ       
และทุกคนในองค์กรพึงตัดสินใจในการกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทเป็นสำคัญ ไม่ใช้โอกาสจากการ
เป็นกรรมการ ผู ้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือการใช้ข้อมูลและทรัพย์สิน เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน      
หรือเอื้อประโยชน์ต่อครอบครัว พวกพ้องหรือบุคคลใกล้ชิดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน    
เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น ดังนี้ 
(1) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(2) ในกรณีที่มีรายการเช่นนั้นจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับ 

บุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณา
อนุมัติ 

(3) ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงเกิดขึ้นจะต้องดำเนินการตามระเบียบของบริษัท และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนเพียงพอ 

(4) ไม่มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการ 
ทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

(5) ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื ่อประโยชน์ของตนในการซื ้อขายหุ ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น           
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท 

 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
บริษัท โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  มุ่งมั่นให้การพัฒนากิจการของบริษัทมี
ความเจริญก้าวหน้า มั่นคงยั่งยืน   ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท  และจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะเป็นการ
ลิดรอนสิทธิหรือส่งผลกระทบในด้านลบกับผู้มีสว่นได้เสีย  จึงมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มตา่งๆจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม
ทุกฝ่าย โดยบริษัทมีจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับ
จริยธรรมเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร จึงได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหา ร 
และพนักงาน ได้เข้าใจและตระหนักถึงมาตรฐานด้านจรยิธรรมที่บริษัท ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และต้องการให้ทุกคนในองค์กร
ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ผู้ถือหุ้น 
เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรม และอาจเป็นเหตุ
ให้เป็นการขัดต่อกฎหมาย โดยกำหนดไว้ดังน้ี 
 
ผู้ถือหุ้น  

บริษัทตระหนักดีว่า ผู ้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู ้ถือหุ้นในระยะยาว           
จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ 

Page 37



แบบ 56-1 (One Report) ปี 2564 บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกดั (มหาชน) 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม 

(2) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ        
โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

(3) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ    
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ 

(4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร 

ทั้งนี้  ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญูผู้ถือหุ้นประจำปี  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระสำคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ 
 
พนักงาน 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเป็นธรรม เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็น
ทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งสำหรับบริษัทและเป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ต่อลูกค้า คู่ค้า 
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น  บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยการสร้างคุณค่า
เพิ่มของงานที่ปฏิบัติรวมถึงเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาในศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงยึดถือหลักการปฏิบัติต่อพนักงานดังน้ี  

(1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสภุาพ และให้ความเคารพต่อความเปน็ปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความ 
เป็นมนุษย ์

(2) ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงาน 
(3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพยส์ินของพนักงานอยู่เสมอ 
(4) การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่ 

บนพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น 
(5) ให้ความสำคญัต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ 
(6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน 
(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 
(8) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมผีลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าท่ีการงานของพนักงาน  

หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจติใจของพนักงาน 
(9) ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีทีไ่มไ่ด้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด 
พร้อมกันนี้บริษัทจัดให้มสีวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อท่ีจะส่งเสรมิให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดี

ขึ้นดังนี ้
- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราที่เลือก       

โดยมีตั้งแต่ร้อยละ 3-15 ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำป ี
- จัดให้มีชุดฟอร์มพนักงาน    
- จัดให้มีรถรับ-ส่งพนักงาน    
- จัดให้มีโรงอาหารที่ถูกสุขอนามยั และร้านอาหารสวัสดิการราคาประหยัด 

Page 38



แบบ 56-1 (One Report) ปี 2564 บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกดั (มหาชน) 

- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา พนักงาน เสียชีวิต 
- จัดส่งพนักงานไปร่วมอบรมสัมมนาภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มความรู้ 

ความสามารถและทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง 
- จัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยมีพยาบาลวิชาชีพ  เวชภัณฑ์และยา 

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานบริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการดูแล
เรื ่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานด้วยการกำหนดนโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจน มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัย
และสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานท่ีทำงานอย่างสม่ำเสมอ  มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง กล้องวงจรปิด (CCTV) จัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล สำหรับการทำงาน เช่น รองเท้า safety หน้ากากป้องกันความร้อนและสารเคมี เป็นต้น 
นอกจากน้ีบริษัทยังจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลงิการอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี 

 

คณะทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้ 
 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
 

บริษัท 
กฎหมายกำหนด จำนวนพนกังาน 

(คน) 
จำนวนกรรมการ (คน) 

จำนวนลกูจ้าง             
(คน) 

จำนวนกรรมการ 
(คน) 

ชาย หญิง รวม 

STOWER 100 - 499 คน 7 165 5 2 7 

 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท มีดังนี้ 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
จำนวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1. จป. ระดับบริหาร 21 15 36 

2. จป. ระดับหัวหน้างาน 19 5 24 

3. จป. ระดับวิชาชีพ - 1 1 

รวม 40 21 61 

 
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

สถิติการเกิดอุบัตเิหต ุ 4 คน 
สถิติการหยุดงานเนื่องจากการเจบ็ป่วยในการทำงาน  
    น้อยกว่า  3 วัน 0 คน 
    มากกว่า 3 วัน 4 คน 

 

ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน  : ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทมีหมวดเรื่องการร้องทุกข์โดยเปิดโอกาสให้
พนักงานที่ได้รับความเดือดร้อน  ความเสียหาย การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือได้รับผลกระทบในเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการ
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ทำงาน ให้มีสิทธิทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือยื ่นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น หรือ ยื ่นต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อสอบสวน         
และพิจารณาข้อร้องทุกข์ ตามกระบวนการต่อไป 

 

สิทธิมนุษยชน  :  บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน  และจะดำเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์           
ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ(Universal Declaration of Human Rights) ภายใต้ขอบเขต
อำนาจของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน  

 

ลูกค้า   
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความพึงพอใจท่ีมีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการ

ที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลาและได้กำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้
ดังนี้  

(1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม 
(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยไม่

มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ เงื่อนไขใดๆ ของสินค้า   
หรือบริการนั้นๆ 

(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ จะรีบแจ้งให้
ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีวางใจได้ของลูกค้า 
(5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว 

(6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ 
(7) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด  

 
คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ 

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาท างออกตั้งอยู่       
บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้  

(1) ไม่ใช้โอกาสในการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดหาบริการต่างๆ หรือเพื่อหาประโยชน์
ส่วนตน 

(2) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าอย่างเด็ดขาด 
(3) ปฏิบัติตามเงื ่อนไข และพันธะสัญญาที่มีระหว่างกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่บังคับซื้อ -ขาย สินค้าหรือจ่าย

ค่าบริการต่อคู่ค้าแบบไม่เป็นธรรม 
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คู่แข่งทางการค้า 
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม  และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทาง

การค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้  
(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
(3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 

 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงและผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการคัดสรร
วัตถุดิบที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับมาตรฐานของสินค้า และตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้าคู่ค้า สิ่งแวดล้อม    
และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากบริษัท โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ตามแนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้บริษัท
ยังมุ่งเน้นในการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน 

 

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร  กรณีที่ผู้มี 

ส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใด ๆ  ในระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการกระทำผิดกฎหมาย และ
ผิดจรรยาบรรณ   สามารถติดต่อสื่อสารแจ้งกับบริษัท โดยผ่านทาง  

 

คณุณัชพล  พัชรมณีปกรณ์  เลขานุการบริษัท 
โทรศัพท์  (02) 5439020-8  
โทรสาร (02) 543-9029 
E-mail : natchapoln.p@skytower.co.th     
 

ผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท   ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกเก็บ
รักษาไว้เป็นความลับของบริษัท   

 
6.2  จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร   
จึงได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าใจและตระหนักถึง
มาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และปรารถนาให้ทุกคนในองค์กรใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด 
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม รวมถึงการ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรม และอาจเป็นเหตุให้เป็นการขัดต่อกฎหมายด้วย และเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ จึงได้จัดทำ
จรรยาบรรณเพื่อให้ทุกคนใช้เป็นแนวทาง หรือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน  จรรยาบรรณที่จัดทำขึ้นถือเป็ นหลักฐานสำคัญในการ
ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเป็นหลักชี้นำการกระทำของพนักงานทั้งองค์กร และวิถีทางที่บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยการสร้างค่านิยม   
ให้พนักงานยึดถือปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน เพื ่อเป็นกลไกช่วยให้นำไปสู ่เป้าหมายที ่บริษัทได้กำหนดไว้              
และเสริมสร้างช่ือเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร ( จรรยาบรรณธุรกิจเผยแพร่อยูบ่นเว็บไซต์ของบริษัท ) 
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6.3  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 
 6.3.1  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการ 
หรือกฏบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา  บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้มีวาระพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งคณะกรรมการไดพ้ิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏบิัติตาม CG Code ในข้อที่ปฏิบัติได้ ไปปรับใช้ให้
เหมาะสม โดยในปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ในเรื่องหลักการ
ปฏิบัติของ CG Code โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริษัท ยกเว้นในหลักการซึ่งบริษัทได้เลือกใช้แตกต่างไป 

 

 6.3.2  การปฏิบัตใินเร่ืองอ่ืนๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
 1. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน  มีคุณภาพน่าเชื่อถือ  เปิดเผย
ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส ำคัญ
และมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท  อันจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  โดยบริษัทได้
เผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
www.skytower.co.th แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และรายงานประจำปีโดยเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้ 

 

ข้อมูลสำคัญท้ังข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางเงิน 
บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท  รวมถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตาม

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยเผยแพร่         
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.skytower.co.th 
สำหรับงบการเงินประจำปีและงบการเงินประจำไตรมาสได้จัดทำและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนจะเผยแพร่และนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด  ส่วนการเปิดเผยข้อมูล    
ที ่สำคัญเพิ่มเติมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดไว้ทุกหมวดในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 และเผยแพร่ไว้ใน 
Website ของบริษัท โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ท้ังยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ของบริษัทได้ 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ  และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น  และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินที่ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี  และแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการปฏิบัติตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ 
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทรวมทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวน

ค่าตอบแทนจากการทำหน้าที ่เป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และในแบบ 56-1 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ  หัวข้อย่อย 
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ / หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วย

ความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น  การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  บริษัทได้แจ้ง
และเปิดเผยมติที่ประชุมเกี่ยวกับรายการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอทันทีเพื่อความโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน  โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ เพื่อความเป็นอิสระ 
ในการตัดสินใจ  

งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัทได้กำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญและข่าวสารต่อนักลงทุนและผู้ที ่เกี่ยวข้อง       

โดยสามารถติดต่อได้ที่ 
คุณณัชพล  พัชรมณีปกรณ์ เลขานุการบริษัท 
โทรศัพท์ (02) 5439020-8   
โทรสาร   (02) 543-9029 
E-mail: natchapoln.p@skytower.co.th     

 

หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัท โทรศัพท์  02-0491041-3 
 

 2.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เป็นผู้มีบทบาท

สำคัญในการกำหนดนโยบาย ดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ กำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท         
ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อติดตามและ
ดูแลการดำเนินงานของบริษัท   

 

การถ่วงดุลของกรรมการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน  7 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 

57.14  ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนตามมาตรฐาน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 

 

อำนาจอนุมัติของกรรมการบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั ้งที ่ 4/2562 เมื ่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติระเบียบอำนาจอนุมัติ         

และดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกำหนดอำนาจในการอนุมัติเรื่อง
ต่างๆ ทั้งการบริหารกิจการ  การบริหารบุคลากร  การลงทุน  การเงิน และเรื ่องทรัพย์สิน โดยกำหนดกรอบความรับผิดชอบ        
ของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
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จำนวนบริษัทท่ีกรรมการไปดำรงตำแหน่ง 
บริษัทไม่ได้จำกัดจำนวนบริษัทท่ีกรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งไว้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่บริษัท 
และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 
ในข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการ   ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน  7 คน และกรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้มีความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ อีกทั้งได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุก
ครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด 

 

การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู ้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุก
หน่วยงาน 

บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วย   
เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของธุรกิจในแต่ละเดือน และเพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กร  กลยุทธ์
การดำเนินธุรกิจ  โดยมีการสื่อสารให้พนักงานท่ัวท้ังองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมท้ังเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
  

 แผนการสืบทอดงาน 
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากร ที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตำแหน่ง

ผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานที่จะเกษียณอายุ  จึงจัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพ
ทางด้านวิสัยทัศน์  ความรู้และความสามารถ  เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารระดับสูงตามลำดับขั้นอย่างต่อเนื่อง  การพัฒนาจะทำทั้ง
ด้านเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการ  และเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้มีการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะถูกส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารในลำดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายคณะ 
เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยการ

ประเมินตนเองแบบรายคณะ  เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบว่าได้ดำเนินการ
ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้ และ/หรือตามแนวปฏิบัติที ่ดี เพื ่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา  โดยทำการประเมิน
เปรียบเทียบจากการปฏิบัติงานกับแนวปฏิบัติที่ดี ใน 3 ด้าน ได้แก่ 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

สำหรับผลการประเมินทั้งในส่วนของคะแนนเฉลี่ยรวมทุกหัวข้อและคะแนนเฉลี่ยตามหัวข้อประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก”     
(คะแนนเกิน 80%) คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยความเป็นอิสระ    
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7.   โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย  
ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 
7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ 

 
   

7.2  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท   หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีหน้าที่จัดการกิจการให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ  
ข้อ 21 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

7.2.1  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน  ดังนี ้
 ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 3 - 3 42.86 
กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร - - -   0.00 
กรรมการอิสระ 3 1 4 57.14 

รวม 6 1 7 100.00 
7.2.2  ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล 
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รายชื่อ 
 

ตำแหน่ง ปีที่ได้รับการแต่งต้ัง 
จำนวนปีที่ดำรง

ตำแหน่ง 

1 นายธนาธิป    อุปัติศฤงค์  ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 13 สิงหาคม 2564 4 เดือน  

2 นายธีรชัย ลีนะบรรจง  รองประธานกรรมการบริษัท 27 มีนาคม 2556 8 ปี 

3 นางสาววรรณา เมลืองนนท์  กรรมการอสิระ 28 ตุลาคม 2564 2 เดือน 

4 นายเพียรชัย ถาวรรัตน ์  กรรมการอสิระ 17 ธันวาคม 2558 6 ป ี

5 ดร.นที นาคธนสุกาญจน ์  กรรมการอสิระ 25 ตุลาคม 2559 5 ป ี

6 นายสุรพงศ ์ แซ่ย่อง  กรรมการบริษัท 14 สิงหาคม 2562 2 ปี  

7 นายณัชพล พัชรมณีปกรณ ์  กรรมการบริษัท  1 ธันวาคม 2564 1 เดือน 
 

ประธานกรรมการบริษัท คือ นายธนาธิป  อุปัติศฤงค์  เป็นบุคคลซึ่งไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่ ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด 

 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพนับริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2564 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นายธีรชัย   ลีนะบรรจง ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายณัชพล  พัชรมณีปกรณ์   

หรือ นายสุรพงศ์  แช่ย่อง และประทับตราสำคัญของบริษัท 
 

7.2.3   บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
อำนาจ-หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น       

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
2. กำกับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย  กลยุทธ์ที่สำคัญ  แผนงานและอนุมัติงบประมาณ

ประจำปี 
3. พิจารณา  กำหนด  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท 
4. พิจารณาแต่งตั ้ง ถอดถอน และมอบอำนาจหน้าที ่ให้แก่คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที ่บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ 
5. พิจารณาแต่งตั้ง และเปลี่ยนแปลง  ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท   คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการชุดย่อย 

6. กำกับดูแล  และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู ้บริหารรวมทั้งการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทไปในทางที่มิชอบ 

7. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร  
8. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้มีอย่างเพียงพอ 
9. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
10. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ  และ/หรือ สอบทาน   

และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
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11. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

12. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 
13. กำหนดกรอบอำนาจในการอนุมัติการสั่งจ่าย การสั่งซื้อ การเช่า และการเช่าซื้อทรัพย์สินให้คณะกรรมการบริหาร  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
14. พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
15. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจดัหาเงิน บริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิ การจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะยาว 

และ/หรือ เงินทุนระยะสั้น  ในส่วนท่ีเกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร 
16. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อทรัพย์สินในส่วนท่ีเกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
17. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
18. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทำของ ในส่วนที ่เกินอำนาจ  คณะกร รมการบริหาร            

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
19. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ  ขาย ทำลาย ตัดบัญชี  ซึ่งทรัพย์สินถาวรเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ในส่วน

ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
20. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือ จำนวน และ/หรือ การทำลายซึ่งสินค้าคงเหลือ  วัตถุดิบคงเหลือ

ที่เสื่อมสภาพ และ/หรือ ล้าสมัย ในส่วนท่ีเกินอำนาจ คณะกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
21. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทย่อย  และ/หรือ ลงทุนในบริษัทย่อย 
22. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทร่วม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทร่วม 
23. กำหนดวัน เวลา  สถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้น  รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น วันปิดสมุดทะเบียนพัก

การโอนหุ้น และเสนออัตราการจัดสรรกำไร เงินสำรองตามกฎหมาย เงินสำรองทั่วไป และ/หรือเงินปันผล  ตลอดจน
ทำความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น 

24. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ  และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเรื่อง 
25. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร 
ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัทแม่ และ/หรือ บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน            
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น 

วาระการดำรงตำแหน่ง 
คณะกรรมการบริษัทได้รับการแตง่ตั้งจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท  

(คราวละ 3 ปี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก  
7.3  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่  
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1.    คณะกรรมการตรวจสอบ   
2.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3 . คณะกรรมการบริหาร 
4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน      
เพื ่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท  คณะกรรมการแต่ละชุดจะมีประธาน 1คน คอยดูแลการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด มีดังนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ   
 คณะกรรมการตรวจสอบ  หมายถึง กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทำ

หน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)  

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศของตล าด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนิยามของบริษัท จำนวน 3 ท่านและมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความ
เข้าใจหรือมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่บทบาทและการปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นองค์กรอิสระ  
ทีใ่ห้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลขจัดปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล สอบทานข้อมูลทางการเงินท่ีเสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น  สอบทานระบบการควบคุม
ภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท 

 

      ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย 
 

ลำดับ   รายชื่อ ตำแหน่ง 

1 นางสาววรรณา  เมลืองนนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 นายเพียรชัย   ถาวรรตัน ์ กรรมการตรวจสอบ 

3 ดร.นที   นาคธนสุกาญจน ์ กรรมการตรวจสอบ 

 
โดยมี นายคมวุฒิ  พรนราดล   เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและนางสาววรรณา เมลืองนนท์ เป็นผู้มี

ความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ ของ  
งบการเงิน 
 

วาระการดำรงตำแหน่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระแล้วอาจไดร้ับการเลือกตั้งกลับ

เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก 
 

อำนาจ-หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
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2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)  และการตรวจสอบภายใน (Internal  Audit)     
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากร และความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ความดี ความชอบ และการ
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Principle of  Good Corporate Governance) ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและ
ประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร 

5. สอบทานหลักนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดทำ
กระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนและควบคุมดูแลกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งครอบคลุมกระบวนการ
ในการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินท่ีไม่เหมาะสมหรือในประเด็นอื่นๆ ด้วย 

6. สอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท 
และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 

7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั ้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี  โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการได้มาและจำหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินกรณีที ่มีนัยสำคัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ  ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กรณีที่มีนัยสำคัญ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน 

10. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
11. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินและการควบคุม

ภายใน 
12. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล 
13. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน

อื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
14. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท  ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง

นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน  เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และระบบการบริหารความเสีย่งรวมถึงการ

ป้องกันโอกาสในการเกิดทุจริต 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ข้อกำหนด

ของตลาดหลักทรัพย์  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญช ี
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(จ) ความเห็นเกีย่วกับรายการที่อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน ์
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร  (Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
15. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบยีบของบรษิัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น 
16. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
18. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้ง

ปัญหาและอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี 

19. คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 
 

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หมายถึง  กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทและพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง    

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงจัดตั้งในรูปแบบคณะกรรมการโดยมีกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทให้ดำรง
ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ภายใต้ระเบียบอำนาจหน้าท่ีที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วย 

ลำดับ  รายชื่อ ตำแหน่ง 

1 นายเพียรชัย   ถาวรรัตน ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2 ดร.นที           นาคธนสุกาญจน ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3 นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ   
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ  

 
อำนาจ-หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อทดแทนในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือ
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กรณีอื่นๆและนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งแล้วแต่กรณีตามข้อบังคับ
บริษัท 

2. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนท่ีมีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
3. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทุกประเภท  โดยพิจารณาจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่าย

ค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม 
4. พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท 
5. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง  ให้มีความเป็นธรรมและ

เป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ 
6. พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกำหนดหรือข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง 
7. พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และค่าตอบแทน และให้คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติการประเมินผลและค่าตอบแทนแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
8. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ และนำเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ

บริษัทนำเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
9. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ  ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย 
10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 

 คณะกรรมการบริหาร  
 คณะกรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
หรือกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทในกลุ่ม บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) โดยทำหน้าที่
ในการดำเนินกิจการ และบริหารกิจการของบริษัทตามอำนาจหน้าที่ ที่มีและได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้
เป็นไปตามเป้าหมาย   วัตถุประสงค์  และข้อบังคับของบริษัท 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วย 

ลำดับ รายชื่อ  ตำแหน่ง 

1 นายธีรชัย       ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายสุรพงศ์    แซ่ย่อง กรรมการบริหาร 

3 นายณัชพล พัชรมณีปกรณ ์ กรรมการบริหาร 

 
วาระการดำรงตำแหน่ง 

คณะกรรมการบริหาร  มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีกรรมการ
บริษัท  และ/หรือผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ภายใต้
ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ ่งได้รับการแต่งตั ้งจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
อำนาจ-หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
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1. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร จัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนประธานกรรมการบรหิารไม่สามารถออกหนังสือนัดประชุมได้ ให้รองประธานกรรมการบริษัท 
ออกหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริหารแทนได้ 

2. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง  และมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ 

3. พิจารณากำหนดนโยบาย  ทิศทาง  และกลยุทธ์  การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วม กำหนด
แผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การ
ประชาสัมพันธ์  และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานท่ีแต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย 

4. กำหนดโครงสร้างองค์กร  อำนาจการบริหารองค์กร  รวมถึงการแต่งตั้ง  การว่าจ้าง การโยกย้าย  การถอดถอน     
การกำหนดเงินค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจ้าง พนักงาน
ในตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ ของบริษัท 

5. พิจารณาเรื ่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ  ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในท่ีประชุม
คราวต่อไป 

6. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท  หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 

7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อทรัพย์สินถาวร  เครื่องใช้
สำนักงาน  การซ่อมแซมและบำรุงรักษา  การตัดจำหน่าย/ขายทรัพย์สินถาวร  การเช่า/เช่าซื้อทรัพย์สินเกินกว่า
งบประมาณ  ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้ 

8. นำเสนอแผนขยายธุรกิจ และการร่วมทุนกับบุคคลอื่น ให้กับคณะกรรมการบริษัท 
9. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน  การจัดหาวงเงินสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติของบริษัท ในวงเงิน

สำหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้ 
10. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทำของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ  ในวงเงินไม่เกินตามที่

คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้ 
11. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้ 
12. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ขาย ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพย์สินถาวรเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้  ในวงเงิน

ไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้ 
13. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือ จำนวน และ/หรือ การทำลายซึ่งสินค้าคงเหลือ  วัตถุดิบคงเหลือ

ที่เสื่อมสภาพ และ/หรือ ล้าสมัย  ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้ 
14. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน  การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการ

ปฏิบัติการอื่นๆ 
15. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือ เงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
16. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด  

โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร  หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่   
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร  ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
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อาจยกเลิก  เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ  หรือการมอบอำนาจนั้นๆ  ได้ตามที่
เห็นสมควร 

17. ให้มีอำนาจดำเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เช่น การเปิดและปิดบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงิน โดยให้มีอำนาจ
กำหนดชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร รวมไปถึงกำหนดเงื่อนไขในการสั่งจ่ายบัญชีของ
ธนาคารต่างๆ ที่บริษัทได้มีบัญชีอยู่ 

18. พิจารณาหาช่องทางทางธุรกิจ หรือบริษัทใหม่ เพ่ือเพิ่มช่องทางในการลงทุน 
19. พิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ 
20. ดำเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

 
ทั้งนี ้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ คณะ

กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ง
กับบริษัทแม่ และ/หรือบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ   บริษัทร่วม ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา    
และอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายเกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจ
ปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  หมายถึง กรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการ ดูแลงานด้าน

การบริหารความเสี่ยงในระดับตา่ง ๆ ภายในองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่า ฝ่ายจัดการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารจดัการความ
เสี่ยงขององค์กร ได้นําระบบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลมุความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินธรุกิจขององค์กรอย่างครบถ้วน  

 

อำนาจ-หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ     

โดยครอบคลุมความเสี่ ยงด ้านกลยุทธ ์การดำเนินธ ุรก ิจ (Strategic Risk), ความเส ี ่ยง ด ้านการดำเนินงาน 
(Operational Risk), ความเส ี ่ยงด ้านการเง ิน (Financial Risk), ความเส ี ่ยงด ้านการปฏิบ ัต ิตามกฏระเบ ียบ 
(Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านอ่ืน 

2. พิจารณาและให้ความเห็นในการกําหนดความเสี่ยง (Identification of Risk) และระดับความเสี ่ยงที่ยอมรับได้    
(Risk Appetite)  

3. กำหนดโครงสร้างและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ประเมินและติดตาม  ผลการจัดการความ
เสี่ยง 

4. พิจารณาแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการ
ดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
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5. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นประจำ
อย่างน้อยทุกปี  เพื่อให้แน่ใจว่านโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับ
สภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษัท 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี ่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื ่อง          
และสม่ำเสมอ 

7. รายงานความเสี่ยงท่ีสําคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการ  ความเสี่ยง ความคืบหน้า 
และผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นประจํา 

8. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ในกรณีมีการว่าจ้างบุคคลภายนอกเฉพาะคราว เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของส่วน
บริหารความเสี่ยง  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบไปด้วย 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1 ดร.นที นาคธนสุกาญจน ์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2 นางสาววรรณา เมลืองนนท์ กรรมการ 

3 นายสุรพงศ ์ แซ่ย่อง กรรมการ 

4 นายณัชพล พัชรมณีปกรณ ์ กรรมการ 

 
สรุปการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ณ 31 ธันวาคม 2564 

   
 

รายชื่อ 

 
 

คณะกรรมการบริษัท 

 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

 
คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 

 
คณะกรรมการ

บริหาร 
 

1 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ ประธาน/ กรรมการอิสระ - - - - 

2 นายธีรชัย   ลีนะบรรจง รองประธาน/ กรรมการ - กรรมการ - ประธาน 

3 นางสาววรรณา เมลืองนนท์ กรรมการอิสระ ประธาน - กรรมการ - 

4 นายเพียรชัย    ถาวรรัตน ์ กรรมการอิสระ กรรมการ ประธาน - - 

5 ดร.นที    นาคธนสุกาญจน ์ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ ประธาน - 

6 นายสุรพงศ์    แซ่ย่อง กรรมการ - - กรรมการ กรรมการ 

7 นายณัชพล พัชรมณีปกรณ ์ กรรมการ -  กรรมการ กรรมการ 

 
7.4  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 

   ผู้บริหาร  หมายถึง พนักงานของบริษัทผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร และ/หรือ ที่มีอำนาจหน้าท่ีในทางการบริหารของ
บริษัท 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผู้บริหารสุงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรก  ดังนี ้
 รายชื่อ          ตำแหน่ง 

1 นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

2 นายสุรพงศ์   แซ่ย่อง รองกรรมการผู้จดัการสายปฏิบัติการและบริการองค์กร 

3 นายณัชพล พัชรมณีปกรณ ์ รองกรรมการผู้จดัการสายการเงินและบัญช ี

4 นายอรรถพร   ปัณยวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายจดัซื้อและรัฐกิจสมัพันธ์ 

5 นางสาวอรอินท์ุ แสงทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร 
 

หมายเหตุ:  ผู้บริหาร 4 รายแรก ที่ออกระหว่างปี  
1. นางสาวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล   รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการเงินและบัญชี  ลาออกตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 
2. นายครองพล   ตันติพงศ์        ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตอาวุโส ลาออกตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
3. นายชยพงศ์     ชูนาค           ผู้อำนวยการฝ่ายขาย  เกษียณอายุเมื่อเดือนกันยายน 2564 

 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย จำนวน 10 คน รวม 18.24 ล้านบาท 
 

  ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่น 
 บริษัทไม่มีนโยบายใหค้่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทปกติ 
ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรพัย์อ่ืนใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
 

 ค่าตอบแทนของบริษัทย่อย 
สำหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อยคือ บริษัท พาราไดซ์กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด และ บริษัท อัลตร้า เอเชีย จำกัด

จะใช้อัตราค่าตอบแทนอัตราเดียวกันทุกบริษัท  โดยกำหนดไว้ดังน้ี 
 

 

Organization chart

ณ กุมภาพันธ์ 2565

สายปฏิบัติการและบริการองค์กร

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้อ านวยการ

ฝ่ายส่ือสารองค์กร

 ผู้อ านวยการ

ฝ่ายจัดซ้ือและรัฐกิจสัมพันธ์

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานการเงินและบัญชี
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ตำแหน่ง เบ้ียประชุม (บาท) 

ประธานกรรมการบริษัท   
  มิใช่ผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ 10,000 

  ผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ 5,000 

กรรมการบริษัท   
  มิใช่ผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ 5,000 

  ผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ 3,000 
 

 

7.5  ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
จำนวนพนกังานทั้งหมด 

      ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานท้ังสิ้น 165 แยกเป็นดังน้ี 

สังกัด 
จำนวนพนกังาน (คน) 

STOWER PGE ULA รวม 

ฝ่ายผลิต 116 - - 116 

สำนักงาน  47 - 2 49 

รวม 163 - 2 165 

 
ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน 

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยขยัน และเงินพิเศษ และค่าตอบแทน
อื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวม  65,728,585.57 บาท  

 
การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนกังานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

อันเนื่องมาจากบริษัทมีแผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจและสร้างความเติบโตให้กับบริษัท ประกอบกับแผนในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการปรับจำนวนพนักงานให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิต จึงมีการลดจำนวนพนักงานมาตั้งแต่
ปี 2562 โดย ณ สิ้นปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานคงเหลือ 165 คน จาก 427 คนในป ี2562 

 
7.6      ข้อมูลสำคัญอื่นๆ 
7.6.1    เลขานุการบริษัท คือ นายณัชพล  พัชรมณีปกรณ์ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูการทำบัญชีคือ นางสาวนิติการ  สกุลดี     
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือนายคมวุฒิ  พรนราดล  ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทแม่ โดยบริษัทมอบหมายให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในของ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัท 
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 เลขานุการบริษัท 
ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที ่ 9/2564 เมื ่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั ้งนายณัชพล          
พัชรมณีปกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทน นางสาวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล ที่ลาออกจากตำแหน่ง  โดยมีผลตั้งแต่
วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 
ประวัติเลขานุการบริษัท 

  ช่ือ  :  นายณัชพล  พัชรมณีปกรณ ์
  อายุ    :   52 ปี    
                       จำนวนหุ้น :  -  หุ้น 
                       สัดส่วนการถือหุ้น  :  -  %  
                       ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร    :  ไม่มี  

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด      

• ปริญญาโท  บัญชีมหาบญัฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

• ปริญญาตรี  นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ตำแหน่งท่ีสำคัญในปัจจุบนั 

• กรรมการบริษัท  บริษัทอัลตร้า เอเชีย จำกัด 

• กรรมการบริษัท  Ultra Asia Investment  

• กรรมการบริษัท Ultra Network 

• กรรมการบริษัท Ultra Asia Singapore 

• กรรมการบริษัท SkyTower Infra  
ประสบการณ์   

• CFO บริษัท ไทยแอ๊กโกร เอ็กซเซนจ์ จำกัด 

• นักวิจัยและอาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

• CFO & COO บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 

  เลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการทำหน้าที่ดูแลและประสานงาน
ด้านกฎหมาย  กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ ดี พร้อมปฏิบัติตาม
ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด ดังนี้ 
1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการ

ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสำคัญแก่กรรมการ  
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2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 

3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบรษิัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท  และข้อพึงปฏิบัติ
ต่างๆ 

4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี ่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก .ล.ต.       
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
(ก)  ทะเบียนกรรมการ 
(ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ  รายงานการประชุมคณะกรรมการและ รายงานประจำปีของบริษัท 
(ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

7. เก็บรักษารายงานการมสี่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศและกำหนด 

 
ทั้งนี้ ยังรวมถึงการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดแูลกิจการที่ดี

ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
 

7.6.2   หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์  นางสาวอรอินท์ุ  แสงทอง 
7.6.3   ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
7.6.3.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  (Audit fee) 

บริษัท และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่
ผ่านมา จำนวนเงินดังนี้ 

รายการ ช่ือบริษัทผู้จ่ายค่าสอบบัญชี ช่ือผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี 

บริษัทใหญ่ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด 1,500,000 

บริษัทย่อย  บริษัท พาราไดซ์กรีน เอนเนอยี่ จำกัด 
บริษัท  อัลตร้า เอเชีย จำกัด  

   100,000 
   250,000 

รวมท้ังหมด  1,850,000 

 
7.6.3.2  ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) 
ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น     
อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ  
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8.  รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 
8.1  สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 
8.1.1   การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  

  
  วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งต้ังเป็นกรรมการ 

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าท่ีในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์            
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอรายชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
นำเสนอให้ที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับของบริษัท สำหรับกรณีที ่มิใช่เป็นการออกตามวาระ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตาม
ข้อบังคับของบริษัท 

การแต่งต้ังและถอดถอนกรรมการบริษัท 
วิธีการแต่งต้ัง 
-  ผ่านทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 23 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ดังน้ี 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ

พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเท่ากันเกิน
จำนวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
 

-  ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 27 กำหนดว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป  เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเป็นเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของ
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3ใน 4ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

 

   วิธีการถอดถอน 
-   การออกตามวาระ 

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 24 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออก
จากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 
ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลง
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กันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตำแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็น
ผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ 

 

-   การออกนอกวาระ 
ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 25 นอกจากกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ        
ใน ข้อ 24 แล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

1. ตาย 
2. ลาออกโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทหรือคณะกรรมการ 
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงในการประชุมนั้น       

5. ศาลมีคำสั่งให้ออก 
 8.1.2  การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

สรุปจำนวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุมในปี 2564 
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมตามปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการแต่ละชุดได้กำหนดตาราง

การประชุมตามปกติไว้ล่วงหน้า 1 ปี  และอาจนัดหมายเพิ่มเติมเป็นการประชุมพิเศษตามความจำเป็น ในปี 2564 มีการ
ประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี้ 
 

การประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด 
ปี 2564 

รวมจำนวนคร้ังท้ังสิ้น 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  1 

คณะกรรมการบริษัท 9 

คณะกรรมการบรหิาร 9 

คณะกรรมการตรวจสอบ 10 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 5 
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รายชื่อ 

การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

สามัญ   
ผู้ถือหุ้น 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหาร    

ความเสีย่ง 

1 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์  1/ 0/0 2/2 - - - - 

2 นายธีรชัย   ลีนะบรรจง 1/1 9/9 - 9/9 2/2 - 

3 นางสาววรรณา เมลืองนนท์   2/ 0/0 2/2 2/2 - - - 

4 นายเพียรชัย   ถาวรรัตน ์ 1/1 8/9 10/10 - 4/4 - 

5 ดร.นที   นาคธนสุกาญจน ์ 1/1 9/9 10/10 - 4/4 5/5 

6 นายสุรพงศ์   แซ่ย่อง 1/1 8/9 - 9/9 - 5/5 

7 นายณัชพล พัชรมณีปกรณ์  3/ 0/0 0/0 - 2/2 - - 

8 นางสาวอรชุลี   หล่อสมิทธิกลุ  4/ 1/1 8/8 - 7/7 - 4/4 

9 ร.ต.ท. ศิวะรักษ์   พินิจารมณ์  5/ 1/1 7/7 8/8 - - - 

10 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง  6/ 1/1 6/6 - - - - 

11 นายมณฑล   เชตุวัลลภกุล  7/ 0/0 0/0 - - - - 

12 นายก่อพงศ์ เดชทวีประเสริฐ 8/ - - - 1/1 - - 
 

หมายเหตุ :   

 1/  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 
 2/  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2564  
 3/  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 
 4/  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 
 5/  ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 
 6/  พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 
 7/  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2564 
 8/  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 
 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2564 

ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564  และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญ    
ผู ้ถ ือหุ ้น ประจำปี 2564 เมื ่อวันที ่ 29 เมษายน 2564 โดยได้กำหนดวงเงินจำนวน 1,900,000.-บาท ซึ ่งเท่ากับปี 2563                
โดยกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนดังน้ี 
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ตำแหน่ง 

เบ้ียประชุม (บาท) 

คณะกรรมการ 
บริษัท  

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหาร  

ประธาน      
       มิใช่ผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ 25,000 25,000 25,000 15,000 

       ผู้บริหารของบริษัทหรือบริษทัในเครือ 20,000  20,000 ไม่ได้รับคา่ตอบแทน 

กรรมการ      
       มิใช่ผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ 15,000 15,000 15,000 10,000 

       ผู้บริหารของบริษัทหรือบริษทัในเครือ 5,000  5,000 ไม่ได้รับคา่ตอบแทน 
 
  
ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัท  ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,405,000.- บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 

 

รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 

ค่าตอบแทน (บาท) 

 
คณะกรรมการ

บริษัท 

 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

 
รวม 

1.  นายธนาธิป   อุปัติศฤงค์ - กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการบริษัท 

50,000.- - - 50,000.- 

2.  นายธีรชัย   ลีนะบรรจง - รองประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหาร  
- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

45,000.- - 10,000.- 55,000.- 

3. นางสาววรรณา  เมลืองนนท์ - กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

30,000.- 50,000.- - 80,000.- 

4. นายเพียรชัย   ถาวรรัตน์ - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรรหา 
  และพิจารณาค่าตอบแทน 

120,000.- 150,000.- 100,000.- 370,000.- 

5. ดร.นที 
นาคธนสุกาญจน์ 

- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและ 
  พิจารณาค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการบริหาร      
   ความเสี่ยง 

135,000.- 150,000.- 60,000.- 345,000.- 
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รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง 

ค่าตอบแทน (บาท) 

 
คณะกรรมการ

บริษัท 

 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

 
รวม 

6.  นายสุรพงศ์  แซ่ย่อง - กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- รองกรรมการผู้จัดการสาย 
   ปฏิบัติการและบริการ    
   องค์กร 

40,000.- - - 40,000.- 

7.  นายณัชพล  พัชรมณีปกรณ์ 
 
(แต่งตั้งเมือ่วันที่  1 ธันวาคม 2564) 

- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- รองกรรมการผู้จัดการ     
  สายการเงินและบัญชี 
- ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสาย 
  งานบัญชีและการเงิน    
  (CFO) 
- เลขานุการบริษัท 

- - - - 

8. นางสาวอรชุล ี หล่อสมิทธิกุล 
 
(ลาออกต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ) 

- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- รองกรรมการผู้จัดการ  
  อาวุโสสายการเงินและบัญชี 
- เลขานุการบริษัท 
- ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสาย 
  งานบัญชีและการเงิน (CFO) 

40,000.- - - 40,000.- 

9. ร.ต.ท.ศิวะรักษ์  พินิจารมณ์ 
(ลาออกต้ังแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564) 

- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการ      
   ตรวจสอบ 

105,000.- 200,000.- - 305,000.- 

10. นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง 
(พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 2 สิงหาคม 2564) 

- ประธานกรรมการบริษัท 
 

120,000.- - - 120,000.- 

 รวม  685,000.- 550,000.- 170,000.- 1,405,000.- 

 
8.1.3 การกำกับดูแล บริษัทย่อยและบริษัทย่อย 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนด

ไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาล  มีหน้าที่ในการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สำคัญ 
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แผนงาน และอนุมัติงบประมาณประจำปี ตลอดจนควบคุมการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

การส่งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย 
คณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย  

และบริษัทร่วม  กำหนดแผนการเงิน  งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน 
และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมายโดยในบริษัทย่อยจะมีบุคลากรที่บริษัท
มอบหมายให้ทำหน้าที่ มีทั้งกรรมการบริษัท และผู้บริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานในบริษัทย่อยเป็นไปในทิศทางเดี ยวกับบริษัทแม่ 
และรายงานผลการดำเนินงานต่อกรรมการบริหาร 

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ 

บริษัทได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยมีแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อขจัดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น มีดังนี้ 
1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ในกรณีที่มีรายการเช่นนั้นที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับ

บุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณา

อนุมัติ

3. ในกรณีที ่รายการที ่เกี ่ยวโยงเกิดขึ ้นจะต้องดำเนินการตามระเบียบของบริษัท และหลักเกณฑ์ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนเพียงพอ

4. ไม่มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการ
ทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

5. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

 (2)  การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน  
และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมิน
ความเสี่ยง  การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เป็นประจำ 
ทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน  
ที่เหมาะสมและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลกรรมการและผู ้บริหารในเรื่ องการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้  
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี้ 
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• บริษัทมีนโยบายให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ เพื่อให้ทราบภาระ บทบาทและหน้าที่ของการเป็น
กรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่าย
ต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  

• บริษัทดำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ทราบและเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์    
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

• หลีกเลี่ยงการการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือการให้ข้อมูลต่อบุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท และควรละเว้นการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่
งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญ 

• ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจ       
ที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
 

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยได้ประกาศเจตนารมณ์แนว
ร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งแรกเมื่อต้นปี 2557 พร้อม
ดำเนินการต่างๆ เพื่อเข้ากระบวนการขอรับการรับรอง แต่เนื่องจากการยื่นเอกสารเกินกำหนดเวลาบริษัทจึงได้ประกาศ
เจตนารมณ์ใหม่อีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 และบริษัทได้ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นใหม่ 
เพื่อให้ครอบคลุมการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยนโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท บริษัทได้ยื่นแบบประเมินตนเอง
เกี ่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั ่นเพื่อขอการรับรองจาก CAC อีกครั ้งเมื ่อไตรมาสที่ 2/2562  และที่ประชุม
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)มีมติให้การรับรองบริษัทให้เป็นสมาชิก
ของแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 โดยการรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง  (นโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท) 
การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปช่ัน บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้  
(1) บริษัทจะตดิประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอรร์ัปชั่น ณ กระดานประชาสัมพันธ์ของบรษิัททุกแห่ง 
(2) บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ัปชั่น ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เว็บไซตบ์ริษัท รายงานการเปิดเผยข้อมลูประจำปี (56-1) รายงานประจำป ี(56-2)      
และแผ่นพับ เป็นต้น 

(3) บริษัทจะจัดใหม้ีการอบรมนโยบายการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัช่ัน ให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุลงในคู่มือ
พนักงาน 

(4) บริษัทจะทบทวนนโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ัปชั่นทุกปี 
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8.2   รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
8.2.1  จำนวนคร้ังการประชุมและการเข้าประชุม 
 ในปี 2564  คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม  10 ครั้ง โดยมีรายนามของกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วม
ประชุมดังนี้ 
 

รายชื่อ ตำแหน่ง การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
2. นางสาววรรณา    เมลืองนนท์ 1/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2/2 

3. นายเพียรชัย    ถาวรรัตน์ กรรมการตรวจสอบ 10/10 
4. ดร.นที    นาคธนสุกาญจน์ กรรมการตรวจสอบ 10/10 

1. ร.ต.ท. ศิวะรักษ์   พินิจารมณ์  2/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 8/8 
 หมายเหตุ   
   1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันท่ี   28 ตุลาคม 2564 

   2/ ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันท่ี 25 สิงหาคม 2564 

 
8.2.2  ผลการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เป็น  ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ 
ความชำนาญและประสบการณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรซี่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติภารกิจอย่างอิสระ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท  เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเรื่องที่สำคัญร่วมกับฝ่ายบริหาร  ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส โดยสรุปตามหัวข้อสำคัญๆ ดังนี้ 
 1. การรายงานทางการเงิน 
 2. ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 3. รายการที่เกี่ยวโยงกัน  รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 
 4. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
 5. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบ 6) 
 
8.3   สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 
8.3.1  จำนวนคร้ังการเข้าประชุมและการเข้าประชุม 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   ในปี 2564  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมรวม  4 ครั้ง โดยมีรายนาม   
ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเข้าร่วมประชุมดังนี้ 
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รายชื่อ ตำแหน่ง การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. นายเพียรชัย    ถาวรรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณค่าตอบแทน 

4/4 

2. ดร.นที    นาคธนสุกาญจน์ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

4/4 

3. นายธีรชัย   ลีนะบรรจง กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

2/2 

 
คณะกรรมการบริหาร 

ในปี 2564  คณะกรรมการบริหารได้จดัให้มีการประชุมรวม  9 ครั้ง โดยมีรายนามของกรรมการบริหารที่เข้าร่วม
ประชุมดังนี้ 

รายชื่อ ตำแหน่ง การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 

1. นายธีรชัย   ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริหาร 9/9 
2. นายสุรพงศ์    แซ่ย่อง กรรมการบริหาร 9/9 
3. นายณัชพล   พัชรมณีปกรณ์ 1/ กรรมการบริหาร 2/2 

4. นางสาวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล 2/ กรรมการบริหาร 7/7 
5. นายก่อพงศ์   เดชทวีประเสริฐ 3/ กรรมการบริหาร 1/1 

           

หมายเหตุ   1/  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันท่ี  1 ธันวาคม 2564 
   2/   ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันท่ี  1 ธันวาคม 2564 
   3/   ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันท่ี  1 พฤษภาคม 2564 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ในปี 2564  คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงได้จ ัดให ้ม ีการประชุมรวม  5 คร ั ้ง โดยมีรายนามของ

กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้ 
 

รายชื่อ ตำแหน่ง การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
1. ดร. นที   นาคธนสุกาญจน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 

2. นางสาววรรณา  เมลืองนนท์  1/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 0/0 
2. นายสุรพงศ์    แซ่ย่อง กรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 
3. นายณัชพล   พัชรมณีปกรณ์  2/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 0/0 

4. นางสาวอรชุลี  หล่อสมิทธิกุล  3/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/5 
    

 หมายเหตุ  1/  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันท่ี 20 ธันวาคม 2564  
    2/  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันท่ี 20 ธันวาคม 2564 
    3/  ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 
 

8.3.2  การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย 
 รายละเอียดข้อมูล หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย นำเสนออยู่ในหัวข้อ 7.3    
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9.  การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 
9.1  การควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งพนักงานทุกคนของบริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกัน  
โดยมีการกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน  การดำเนินงาน การบริหาร  การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสำเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท 
ดังนี ้

1. กลยุทธ์และเป้าหมาย ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของบริษัท 

2. ผลการปฏิบตัิงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  

3. รายงานข้อมูลที่มสีาระสำคัญ ทั้งดา้นการเงิน การบรหิาร และการดำเนินงาน มีความถูกต้องเชื่อถือได ้ 

4. การดำเนินงานและการปฏิบตัิงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อกำหนดทีส่อดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับอื่น

ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกจิ 

5. มีความปลอดภัยของทรัพยส์ิน บุคลากร รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศ  

6. มีการกำกับดูแลและการบริหารจดัการที่เหมาะสมมีประสิทธิผล 

7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่จัดทำขี้นโดย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ ึ ่งได ้ปรับปรุง Framework ใหม่ตามแบบของ COSO               
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยแบบประเมินนี้ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว   
   สรุปผลแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในได้ว่าบริษัทมีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอและเหมาะสม

ตามแบบประเมินความเพียงพอ ครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก ตามหลักการของ COSO โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การควบคุมภายในองค์กร  (Control  Environment) 

 บริษัทมีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ   

ในการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงระบบงานย่อยเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่รัดกุม และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ทุกฝ่าย

ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน  นอกจากนี้ยังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแต่ละปีโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ 

เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน  

2. การประเมินความเสี่ยง   (Risk Assessment) 

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามลักษณะของกิจการความเหมาะสมและประเภทของความเสี่ยงโดยประเมิน

จากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อหามาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อกิจการและพนักงาน        

ที่องค์กรยอมรับได้  และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ 
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control  Activities) 

บริษัทกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารตามลำดับขั้นอย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดอำนาจ     

ในการบริหารงานและอนุมัติรายการของแต่ละระดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมกา รบริษัท         

เพื ่อให้มีความโปร่งใสดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู ้ถ ือหุ ้นและผู ้มีส่วนได้เสียและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์                 

และผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

 บริษัทมีการบริหารงานโดยการนำระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและมีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร       

ที ่รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื ่อง             

เพื่อสนับสนุนองค์กรให้มีความคล่องตัวและเพิ่มศักยภาพในระบบงานและตอบสนองต่อการเติบโตของบริษัทท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน 

5. ระบบการติดตามการปฏิบัติงาน (Monitoring Activities) 

บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานท่ีดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรการและระบบการควบคุมภายใน

นั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา และบริษัทได้จัดให้พนักงานระดับหัวหน้า

งานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และยังจัดให้มีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารใส่ใจ     

ต่อการบริหารจัดการที่รวดเร็วและสัมฤทธิ์ผลตรงตามเป้าหมาย  สามารถรายงานผลต่อคณ ะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน           

และสม่ำเสมอ 
 

  9.2 รายการระหว่างกัน 
9.2.1 ข้อมูลรายการระหว่างกัน 
 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ ์ ประเภทรายการ 
มูลค่า

รายการ 
(ล้านบาท) 

ความจำเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง 
เน็ตเวิรค์ จำกัด  )มหาชน(  

เป็นบริษัทใหญ ่
ค่าบริการ 
ดอกเบี้ยจ่าย 

1.78 
4.56 

ค่าบริการตรวจสอบภายใน -อื่นๆ  
เงินกู้ยืมระยะสั้น 

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด )มหาชน(  
เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
โดยมผีู้ถือหุ้นร่วมกัน 

รับจ้างผลิต 
 

- 
 

ธุรกิจปกต ิ
และซื้อขายในราคาตลาด 

บริษัทดับเบลิยูเจซี                       
เอ็นเตอรไ์พรซ์  จำกัด 

เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
โดยมผีู้ถือหุ้นร่วมกัน 

ค่าจ้างเหมา 
- ธุรกิจปกต ิ

และซื้อขายในราคาตลาด 

บริษัท ระยองไวร์อินดัสตรสี์ 
จำกัด )มหาชน(  

เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
โดยมผีู้ถือหุ้นร่วมกัน 

ดอกเบี้ยจ่าย 2.72 เงินกู้ยืมระยะสั้น 

บริษัท เอ็นเนซอล  จำกัด เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
โดยมผีู้ถือหุ้นร่วมกัน 

ดอกเบี้ยจ่าย 1.92 เงินกู้ยืมระยะสั้น 

หมายเหตุ  รายละเอียดของรายการระหว่างกันเปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 7 
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9.2.2  ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
การรับจ้างทำของและขายสินค้าให้บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันในปีท่ีผ่านมาทั้งหมดเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ     
ของบริษัท โดยทำการซื้อและขายในราคาตลาด  

 
9.2.3   นโยบายและแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต 

ยังไม่มีนโยบาย 
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ส่วนที่ 3  งบการเงิน 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ   ผูถื้อหุ้นของบริษทั สกาย ทาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 
(เดิมชื!อ บริษทั เอื"อวิทยา จาํกดั (มหาชน)) 

ความเห็นอย่างมีเงื�อนไข 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สกาย ทาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และ 
บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และเฉพาะของบริษทั สกาย ทาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ซึ! งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ ้นเฉพาะกิจการและ 
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ"นสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที!สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบซึ!งอาจจะเกิดขึ"นต่อตัวเลขเปรียบเทียบในงบการเงินปี 2563 จากเรื! องที!กล่าวไวใ้น 
วรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเงื!อนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี" แสดงฐานะการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สกาย ทาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั สกาย ทาวเวอร์ จาํกดั 
(มหาชน) ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2564 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ"นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที!ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื�อนไข 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหนึ! ง “บริษทั ไดเมท (สยาม) จาํกดั (มหาชน)” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 54.37 ลา้นบาท และรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 12.20 ลา้นบาท ดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย  อย่างไรก็ตาม ผูส้อบบญัชีของ
บริษทัร่วมไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงื!อนไขต่องบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาตั"งแต่วนัที! 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที! 31 ธันวาคม 
2563 และสาํหรับปีสิ"นสุดวนัที! 30 มิถุนายน 2563 ของบริษทัร่วม เนื!องจากไม่สามารถตรวจสอบหลกัฐานการสอบบญัชีที!เหมาะสม
อย่างเพียงพอเกี!ยวกบัการเกิดขึ"นจริงและเหมาะสมสําหรับบญัชีค่าใช้จ่ายที!ปรึกษาและทนายความและบญัชีเจา้หนี" อื!นที!เกิดขึ"นใน 
งบการเงินสําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 30 มิถุนายน 2563 ของบริษทัร่วมได้ ปัจจุบันผูบ้ริหารของบริษทัร่วมได้ระงบัการจ่ายเงินและ
มอบหมายให้ทนายความฟ้องร้องคู่กรณีดงักล่าว ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาคดีของศาล ตามที!ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อที! 14  ดังนั"นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดที!จาํเป็นในจาํนวนเงินดังกล่าวหรือไม่ ซึ! งหาก
จาํเป็นตอ้งปรับปรุงจะมีผลกระทบต่อกาํไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2563 และส่วนแบ่งกาํไรจาก
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2563 และความเห็นของข้าพเจา้ต่อ 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีสิ"นสุดวนัที! 31 ธันวาคม 2564 จึงมีเงื!อนไขในเรื!องนี"ดว้ย เนื!องจากอาจมีผลกระทบต่อการ
เปรียบเทียบตวัเลขงวดปัจจุบนักบัตวัเลขเปรียบเทียบ ทั"งนี"  กลุ่มบริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวให้กบับริษทัอื!นที!
ไม่มีความเกี!ยวขอ้งกนัในเดือนมิถุนายน 2564 แลว้ตามที!กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที! 14 
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้  ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตาม
ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที!กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที!เกี!ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน 
และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื!น ๆ ซึ! งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี"   ขา้พเจา้เชื!อว่าหลกัฐานการสอบ
บญัชีที!ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื!อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเงื!อนไขของขา้พเจา้ 

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ 

เรื! องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื! องต่าง ๆ ที! มีนัยสําคัญที! สุดตามดุลยพินิจเยี!ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน  
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั  ขา้พเจา้ไดน้าํเรื!องเหล่านี" มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ทั"งนี"  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื!องเหล่านี"   นอกจากเรื!องที!กล่าวไว้
ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื!อนไข  ขา้พเจา้ไดก้าํหนดเรื!องที!จะกล่าวต่อไปนี" เป็นเรื!องสาํคญัในการตรวจสอบเพื!อ
สื!อสารในรายงานของขา้พเจา้ 

มูลค่าของสินคา้คงเหลือ 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือจาํนวน 90.77 ล้านบาท ซึ! งสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษทัแสดงมูลค่าใน 
งบแสดงฐานะการเงินดว้ยวิธีราคาทุนหรือมูลคา่สุทธิที!คาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ!ากว่า (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.2 
และขอ้ 10)  ขา้พเจา้ให้ความสาํคญักบัการประมาณมูลค่าสุทธิที!คาดว่าจะไดรั้บของผูบ้ริหารเพราะว่าประมาณการดงักล่าวเกี!ยวขอ้ง
กบัการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร และสินคา้คงเหลือมีมูลค่าที!เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

วิธีการตรวจสอบที!เกี!ยวขอ้ง 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานนโยบายการบญัชีที!กลุ่มบริษทัใชว่้ามีความเหมาะสมสอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  และสอบทานความเหมาะสมและความสมํ!าเสมอของวิธีการจดัทาํประมาณการมูลค่าสุทธิที!คาดว่าจะไดรั้บดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจเกี!ยวกบัวิธีการจดัทาํ การสอบทานและการอนุมติัที!เกี!ยวขอ้งกบัประมาณการมูลค่าสุทธิที!คาดว่าจะไดรั้บ
ดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบหลกัฐานอย่างเหมาะสมและเพียงพอเกี!ยวกบัความน่าเชื!อถือของราคาขายของสินคา้คงเหลือที!เกิดขึ"นภายหลงั
รอบระยะเวลารายงานและประมาณการค่าใชจ้่ายเพื!อทาํให้สินคา้ขายได ้ ซึ!งใชใ้นการจดัทาํประมาณการมูลค่าสุทธิที!คาดว่าจะไดรั้บ 
และทดสอบการคาํนวณประมาณการมูลค่าสุทธิที!คาดว่าจะไดรั้บดงักล่าว 
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ข้อมูลอื�น 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื!น  ขอ้มูลอื!นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ!งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี  แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้อบบญัชีที!อยูใ่นรายงานประจาํปีนั"น ซึ!งคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัที!ในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีนี"  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื!นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชื!อมั!นต่อขอ้มูลอื!น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที!เกี!ยวเนื!องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ  การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื!นมีความขดัแยง้ที!
มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือความรู้ที!ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้  หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื!นมีการแสดงขอ้มูลที!ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เมื!อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาํปี  หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที!ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ 
ขา้พเจา้ตอ้งสื!อสารเรื!องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที!ในการกาํกบัดูแลเพื!อใหผู้มี้หนา้ที!ในการกาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที!แสดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที!รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี"โดยถูกตอ้งตามที!ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  และรับผิดชอบเกี!ยวกบัการควบคุมภายในที!ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื!อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที!ปราศจากการแสดง
ขอ้มูลที!ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื!อง 
เปิดเผยเรื!องที!เกี!ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื!อง (ตามความเหมาะสม)  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื!องเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั"งใจที!จะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื!องต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที!ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที!ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื!อให้ได้ความเชื!อมั!นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก  
การแสดงขอ้มูลที!ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบัญชีซึ! งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย  ความเชื!อมั!นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื!อมั!นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น  
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที!ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญัที!มีอยูไ่ดเ้สมอไป  ขอ้มูลที!ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเมื!อคาดการณ์
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการที!ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้
งบการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี"  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี!ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ  การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเสี!ยงจากการแสดงขอ้มูลที!ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื!อตอบสนองต่อความเสี!ยงเหล่านั"น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที!เพียงพอและเหมาะสมเพื!อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ความเสี!ยงที!
ไม่พบขอ้มูลที!ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ!งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี!ยงที!เกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เนื!องจากการทุจริตอาจเกี!ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตั"งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 
การแสดงขอ้มูลที!ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที!เกี!ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ  เพื!อออกแบบวิธีการตรวจสอบที!เหมาะสมกบั
สถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื!อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ 
กลุ่มบริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที!ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ 
การเปิดเผยขอ้มูลที!เกี!ยวขอ้งซึ!งจดัทาํขึ"นโดยผูบ้ริหาร 

- สรุปเกี!ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื!องของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีที!ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที!มีสาระสําคญัที!เกี!ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที!อาจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื!องหรือไม่  ถา้ข้าพเจ้าได้ข้อ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที!มีสาระสําคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที! เกี!ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ  ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี!ยนแปลงไป  ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ"นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที!ไดรั้บจนถึงวนัที!ในรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้  อย่างไรก็ตาม  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยุดการดาํเนินงาน
ต่อเนื!อง 

- ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื"อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที!ทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที!ควรหรือไม่ 

- ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที!เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี!ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื!อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง 
การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท  ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็น 
ของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้!อสารกบัผูมี้หน้าที!ในการกาํกบัดูแลในเรื!องต่างๆ ที!สําคญั ซึ! งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที!ไดว้างแผนไว ้ ประเด็นที!มีนัยสําคญัที!พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที!มีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายใน 
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ข้าพเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าที!ในการกาํกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที!เกี!ยวข้องกับ 
ความเป็นอิสระและได้สื!อสารกับผูมี้หน้าที!ในการกาํกับดูแลเกี!ยวกับความสัมพนัธ์ทั"งหมดตลอดจนเรื! องอื!นซึ! งข้าพเจ้าเชื!อว่า 
มีเหตุผลที!บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที!ขา้พเจา้ใชเ้พื!อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้
ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื!องที!สื!อสารกบัผูมี้หน้าที!ในการกาํกบัดูแล  ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื!องต่าง ๆ ที!มีนัยสําคญัมากที!สุดในการตรวจสอบ  
งบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื!องสําคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื!องเหล่านี" ในรายงานของผูส้อบบญัชี  
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้ เปิดเผยต่อสาธารณะเกี!ยวกับเรื! องดังกล่าว  หรือในสถานการณ์ที! ยากที! จะเกิดขึ" น  
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื! อสารเรื! องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได ้ 
อยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื!อสารดงักล่าว 

บริษทั เอส พี  ออดิท จาํกดั 

(นางสาววนัดี  เอี!ยมวณิชชา)      
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที! 8210 

กรุงเทพมหานคร 
วนัที! 25 กุมภาพนัธ์ 2565 

Page 76



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 276,581,235.47           83,900,429.22            228,244,244.61          73,114,444.83           

ลูกหนี'การคา้และลูกหนี'หมุนเวียนอื,น - กิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั 5.1,6 - - 437,345.60                 8,149,344.45             

สินทรัพยที์,เกิดจากสัญญา - กิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั 5.1,7 - - - 3,824,225.84             

ลูกหนี'การคา้และลูกหนี'หมุนเวียนอื,น - กิจการอื,น 8 62,315,223.94             50,618,033.56            51,734,596.63            48,484,964.36           

สินทรัพยที์,เกิดจากสัญญา - กิจการอื,น 9 404,236.94                  3,689,942.52              337,870.07                 3,689,942.52             

สินคา้คงเหลือ 10 90,768,726.36             96,560,270.18            90,768,726.36            96,560,270.18           

เงินใหกู้ย้มืระยะสั'นแก่กิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั 5.1,11 - - - 600,000.00                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที,ถือไวเ้พื,อขาย 12 - 4,099,923.62              - 6,953,575.00             

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 430,069,422.71           238,868,599.10          371,522,783.27          241,376,767.18         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที,ติดภาระคํ'าประกนั 13 15,375,576.45             12,617,850.00            15,375,576.45            12,617,850.00           

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12,14 - 59,078,313.91            - 52,169,155.93           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 - - 149,994,000.00          35,498,580.00           

ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 355,874,081.99           324,276,878.73          310,883,004.55          295,842,852.83         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 17 11,856,794.75             4,083,233.11              3,048,334.06              4,083,233.11             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 3,712,700.69               6,238,822.17              3,665,418.89              5,180,072.17             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื,น 34,852,868.35             33,786,989.51            34,473,973.72            32,850,139.17           

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 421,672,022.23           440,082,087.43          517,440,307.67          438,241,883.21         
รวมสินทรัพย์ 851,741,444.94           678,950,686.53          888,963,090.94          679,618,650.39         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'

สินทรัพย์

บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิชื&อ บริษทั เอื'อวิทยา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที& 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนี' สินหมุนเวียน

เจา้หนี'หมุนเวียนอื,น - กิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั 5.1 1,480,375.71               24,194,040.18            1,480,375.71              24,194,040.18           

เจา้หนี'การคา้และเจา้หนี'หมุนเวียนอื,น - กิจการอื,น 19 46,179,894.16             124,145,565.55          36,938,888.08            108,687,601.95         

หนี' สินที,เกิดจากสัญญา - กิจการอื,น 20 3,868,167.55               1,197,370.11              1,620,448.84              1,197,370.11             

เจา้หนี' ค่าหุน้ - 10,000,000.00            - 10,000,000.00           

ประมาณการหนี' สินหมุนเวียนอื,น 2,358,959.79               - 2,358,959.79              - 

เงินกูย้มืระยะสั'นจากกิจการที,เกี,ยวขอ้งกนั 5.1 88,879,387.44             233,503,316.29          88,879,387.44            233,503,316.29         

เงินกูย้มืระยะสั'นจากบริษทัอื,น 21 - 57,000,000.00            - 57,000,000.00           

หนี' สินตามสัญญาเช่าที,ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปี 22 1,457,841.86               2,764,584.00              1,126,194.00              2,764,584.00             

รวมหนี' สินหมุนเวียน 144,224,626.51           452,804,876.13          132,404,253.86          437,346,912.53         

หนี' สินไม่หมุนเวียน

หนี' สินตามสัญญาเช่า 22 9,793,027.02               684,943.32                 965,922.05                 684,943.32                

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 23 34,289,963.74             35,558,440.72            34,092,798.46            35,558,440.72           

ประมาณการรื'อถอน 2,183,770.50               - - - 

หนี' สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 43,881,947.43             39,504,483.43            43,881,947.43            39,504,483.43           

หนี' สินไม่หมุนเวียนอื,น - 271,173.54                 - - 

รวมหนี' สินไม่หมุนเวียน 90,148,708.69             76,019,041.01            78,940,667.94            75,747,867.47           

รวมหนี' สิน 234,373,335.20           528,823,917.14          211,344,921.80          513,094,780.00         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'

หนี' สินและส่วนของผูถื้อหุน้

บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิชื&อ บริษทั เอื'อวิทยา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที& 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 25

  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      

  ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้

หุน้สามญั 26,329,817,174 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 2,632,981,717.40        - 2,632,981,717.40       - 

หุน้สามญั 13,162,525,880 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท - 1,316,252,588.00       - 1,316,252,588.00      

ส่วนเกินกวา่มูลค่าหุน้สามญั 264,331,892.88           264,331,892.88          264,331,892.88          264,331,892.88         

ส่วนตํ,ากวา่มูลค่าหุน้สามญั (790,828,323.51)         - (790,828,323.51)        - 

ส่วนเกินจดัสรร - ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 309,998,676.32           309,998,676.32          309,998,676.32          309,998,676.32         

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 17,907,839.80             17,907,839.80            17,907,839.80            17,907,839.80           

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (1,985,621,174.50)      (1,944,987,394.63)      (1,955,834,589.75)     (1,941,028,082.61)    

องคป์ระกอบอื,นของส่วนของผูถื้อหุน้ 185,722,085.66           202,520,347.69          199,060,956.00          199,060,956.00         

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทั 634,492,714.05           166,023,950.06          677,618,169.14          166,523,870.39         

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (17,124,604.31)           (15,897,180.67)           - - 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 617,368,109.74           150,126,769.39          677,618,169.14          166,523,870.39         
รวมหนี' สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 851,741,444.94           678,950,686.53          888,963,090.94          679,618,650.39         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี'

บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิชื&อ บริษทั เอื'อวิทยา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที& 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากงานโครงการ 120,811,546.87     419,582,013.30     120,811,546.87     427,706,842.99     

รายไดจ้ากการขายสินคา้อุตสาหกรรม 7,610,410.78         5,231,979.00         7,610,410.78         5,231,979.00         

รายไดค้า่บริการใหใ้ชเ้สาโทรคมนาคม 1,285,416.77         - - - 

ผลกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 71,635,475.42       - 72,207,525.21       - 

ผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี0ยน 9,557,175.22         - 5,281,083.99         - 

รายไดจ้ากการขายเศษซากวตัถุดิบ 29,251,648.10       41,251,363.14       29,251,648.10       41,251,363.14       

โอนกลบัคา่เผื0อจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 941,658.89            1,053,413.45         11,141,289.22       1,053,413.45         

ดอกเบี9ยรับ 625,219.25            265,944.76            610,974.23            243,808.23            

รายไดอื้0น 8,691,136.85         7,436,277.33         7,046,445.40         29,343,131.05       

รวมรายได้ 250,409,688.15     474,820,990.98     253,960,923.80     504,830,537.86     

คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนงานโครงการ 163,350,380.04     357,761,797.79     163,376,188.20     362,785,289.62     

ตน้ทุนขายสินคา้อุตสาหกรรม 4,355,739.43         3,551,860.33         4,355,739.43         3,551,860.33         

ตน้ทุนคา่บริการใหใ้ชเ้สาโทรคมนาคม 780,772.61            - - - 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3,015,982.95         4,133,789.12         3,167,859.31         4,133,789.12         

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 104,485,731.47     96,820,592.18       73,020,117.62       74,208,910.17       

ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี0ยน - 60,773.00              - 378,431.32            

ผลขาดทุนจากสัญญาที0สร้างภาระ 2,358,959.79         - 2,358,959.79         - 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ - 45,431,143.00       4,271,001.08         57,584,436.30       

ผลขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน - 2,405,387.03         - 9,635,956.10         

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุน - - 1,230,034.52         333,848,402.54     

ตน้ทุนทางการเงิน 13,571,325.51       42,354,633.61       13,081,422.39       41,715,954.48       

รวมคา่ใชจ่้าย 291,918,891.80     552,519,976.06     264,861,322.34     887,843,029.98     

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,713,491.68)        (2,660,215.11)        - - 

ขาดทุนก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (46,222,695.33)      (80,359,200.19)      (10,900,398.54)      (383,012,492.12)    

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (4,377,464.00)        (4,335,936.88)        (4,377,464.00)        (4,335,936.88)        

ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานตอ่เนื0อง (50,600,159.33)      (84,695,137.07)      (15,277,862.54)      (387,348,429.00)    

ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานที0ยกเลิก 34 - (233,380,856.34)    -                         -                         

ขาดทุนสาํหรับปี (50,600,159.33)      (318,075,993.41)    (15,277,862.54)      (387,348,429.00)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี9

บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสิ*นสุดวนัที+ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(เดมิชื+อ บริษทั เอื*อวทิยา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)
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งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื0น

รายการที0ตอ้งจดัประเภทเขา้กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี0ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (8,530,661.61)        716,392.94            - - 

รายการที0ไม่ตอ้งจดัประเภทเขา้กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ของบริษทัร่วม - 9,605,515.76         - -                         

กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 471,355.40            (10,173,643.24)      471,355.40            (10,173,643.24)      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื0นสาํหรับปี (8,059,306.21)        148,265.46            471,355.40            (10,173,643.24)      
ขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี (58,659,465.54)      (317,927,727.95)    (14,806,507.14)      (397,522,072.24)    

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

ส่วนที0เป็นของบริษทัใหญ่ (50,710,651.03)      (310,613,100.43)    (15,277,862.54)      (387,348,429.00)    

ส่วนที0เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุม 110,491.70            (7,462,892.98)        - - 
(50,600,159.33)      (318,075,993.41)    (15,277,862.54)      (387,348,429.00)    

การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนที0เป็นของบริษทัใหญ่ (57,432,041.90)      (310,678,332.32)    (14,806,507.14)      (397,522,072.24)    

ส่วนที0เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุม (1,227,423.64)        (7,249,395.63)        -                         -                         
(58,659,465.54)      (317,927,727.95)    (14,806,507.14)      (397,522,072.24)    

ขาดทุนตอ่หุน้ขั9นพื9นฐาน (บาท : หุน้) 28

ขาดทุนจากการดาํเนินงานตอ่เนื0อง (0.0025)                  (0.0059)                  (0.0007)                  (0.0294)                  

ขาดทุนจากการดาํเนินงานที0ยกเลิก - (0.0177)                  - (0.0294)                  

ขาดทุนตอ่หุน้ปรับลด (บาท : หุน้)

ขาดทุนจากการดาํเนินงานตอ่เนื0อง (0.0025)                  (0.0059)                  (0.0007)                  (0.0294)                  

ขาดทุนจากการดาํเนินงานที0ยกเลิก - (0.0177)                  - (0.0294)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี9

สําหรับปีสิ*นสุดวนัที+ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิชื+อ บริษทั เอื*อวทิยา จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
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(หน่วย : บาท)

ส่วนของผู้มี

การเปลี�ยนแปลง รวม รวม ส่วนได้เสียที�ไม่มี

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกนิกว่ามูลค่า ส่วนตํ�ากว่ามูลค่า  ส่วนเกนิจดัสรร เงนิรับล่วงหน้า จดัสรรแล้ว ส่วนเกนิทุนจาก ผลต่างจากการ สัดส่วนใน องค์ประกอบอื�น ส่วนของผู้ถือหุ้น อํานาจควบคุม

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ  ใบสําคัญแสดงสิทธิ ค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร การตีราคาสินทรัพย์ แปลงค่างบการเงนิ บริษทัย่อย ของส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท ของบริษัทย่อย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 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   

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไร(ขาดทุน) สะสม - - - - -                  -                    24,859,920.00         (24,859,920.00)      - - (24,859,920.00)        -                        -                        -                       

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยข์องบริษทัร่วม - - - - -                  -                    - 9,605,515.76         - - 9,605,515.76            9,605,515.76        - 9,605,515.76       

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - - - -                  -                    (10,173,643.24)        - - - - (10,173,643.24)     - (10,173,643.24)    

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - - -                  -                    (310,613,100.43)      - 502,895.59            - 502,895.59               (310,110,204.84)   (7,249,395.63)       (317,359,600.47)  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 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   

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี

เพิ�มทุนระหวา่งปี 25 1,316,252,588.00    - (789,751,552.80)    - -                  -                    - - - - - 526,501,035.20    - 526,501,035.20   

ใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซืBอหุน้สามญั 25 476,541.40              - (95,308.28)             - (381,233.12)    -                    - - - - - - - - 

ค่าใชจ้่ายในการจาํหน่ายหุน้สามญั - - (981,462.43)           - -                  -                    - - - - - (981,462.43)          - (981,462.43)         

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปกาํไร(ขาดทุน)สะสม - - - - -                  -                    9,605,515.76           (9,605,515.76)        - - (9,605,515.76)          - - - 

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ - - - - 381,233.12      -                    - - - - - 381,233.12           - 381,233.12          

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - - - -                  -                    471,355.40              - - - - 471,355.40           - 471,355.40          

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - - -                  -                    (50,710,651.03)        - (7,192,746.27)       - (7,192,746.27)          (57,903,397.30)     (1,227,423.64)       (59,130,820.94)    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 2,632,981,717.40    264,331,892.88     (790,828,323.51)    309,998,676.32       -                  17,907,839.80   (1,985,621,174.50)   199,060,956.00     (6,146,122.17)       (7,192,748.17)    185,722,085.66        634,492,714.05    (17,124,604.31)     617,368,109.74   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนีB

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิชื�อ บริษทั เอื)อวทิยา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปีสิ)นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอื�น
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(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบอื�น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกินกว่ามูลค่า ส่วนตํ�ากว่ามูลค่า  ส่วนเกินจัดสรร เงินรับล่วงหน้า จัดสรรแล้ว ส่วนเกินทุนจาก รวม

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ  ใบสําคัญแสดงสิทธิ ค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การตีราคาสินทรัพย์

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 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           

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  -  -  -  -  (10,173,643.24)            -  (10,173,643.24)            

ขาดทุนสาํหรับปี -  -  -  -  -  -  (387,348,429.00)          -  (387,348,429.00)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 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           

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุน้สาํหรับปี

เพิ�มทุนระหว่างปี 25 1,316,252,588.00        -  (789,751,552.80)          -  -  -  -  -  526,501,035.20           

ใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซื>อหุน้สามญั 25 476,541.40                  -  (95,308.28)                   -  (381,233.12)                 -  -  -  -  

ค่าใชจ้่ายในการจาํหน่ายหุน้สามญั -  -  (981,462.43)                 -  -  -  -  -  (981,462.43)                 

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -  -  -  -  381,233.12                  -  -  -  381,233.12                  

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  -  -  -  -  471,355.40                  -  471,355.40                  

ขาดทุนสาํหรับปี -  -  -  -  -  -  (15,277,862.54)            -  (15,277,862.54)            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 2,632,981,717.40        264,331,892.88           (790,828,323.51)          309,998,676.32           -  17,907,839.80             (1,955,834,589.75)      199,060,956.00           677,618,169.14           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี>

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ บริษัท เอื1อวิทยา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ1นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

กําไร(ขาดทุน)สะสม
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

  ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (46,333,187.03)      (302,124,441.56)   (10,900,398.54)      (383,012,492.12)        

  ปรับรายการที/กระทบขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็น

  เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

  ค่าเผื/อผลขาดทุนดา้นเครดิต(โอนกลบั) (1,369,820.28)        (120,510,186.25)   (6,980,765.93)        55,932,892.01           

          (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี/ยนที/ยงัไม่เกิดขึ7นจริง (1,037,471.70)        7,001.67               (3,973,922.72)        (301,769.71)              

  ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้(โอนกลบั) (10,625,481.25)      (30,271,226.53)     (7,285,657.48)        (30,271,226.53)         

  ตดัจ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที/จ่าย 876,062.54            52,741.51             - - 

  ค่าเสื/อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12,004,119.18        17,766,801.94       10,083,789.31       11,428,186.19           

  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย(์โอนกลบั) (598,130.84)           164,887,915.80     (598,130.84)           598,130.84                

  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน - - 1,230,034.52         333,848,402.54         

  ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจ่ายสินทรัพย์ 2,480,834.86         8,959,285.41         3,164,697.36         659,969.74                

          (กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน (71,635,475.42)      2,405,387.03         (72,207,525.21)      9,635,956.10             

  กาํไรจากการไถ่ถอนหุน้กู้ - (1,355,159.84)       -                        (1,355,159.84)           

  ประมาณการหนี7 สินหมุนเวียนอื/น(โอนกลบั) 2,358,959.79         (64,686,729.82)     2,358,959.79         (64,686,729.82)         

  ประมาณการหนี7 สินผลประโยชน์พนกังาน 2,796,630.42         3,857,187.17         2,599,465.14         3,857,187.17             

  ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,713,491.68         2,660,215.11         - - 

  ส่วนแบ่งผลกาํไร(ขาดทุน)ของส่วนไดเ้สียที/ไม่มีอาํนาจควบคุม 110,491.70            (7,462,892.98)       - - 

  ดอกเบี7ยรับ (625,219.25)           (329,109.25)          (610,974.23)           (243,808.23)              

  ดอกเบี7ยจ่าย 13,571,325.51        47,036,249.71       13,081,422.39       41,715,954.48           

  ขาดทุนจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปลี/ยนแปลง

          ในสินทรัพยแ์ละหนี7 สินดาํเนินงาน (93,312,870.09)      (279,106,960.88)   (70,039,006.44)      (22,194,507.18)         

  การ(เพิ/มขึ7น)ลดลงของสินทรัพยด์าํเนินงาน

  ลูกหนี7การคา้และลูกหนี7หมุนเวียนอื/น-กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั - 18,538,700.91       8,829,153.72         49,283,579.49           

  สินทรัพยที์/เกิดจากสญัญา-กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั - - 11,547,774.87       (14,460,522.87)         

  ลูกหนี7การคา้และลูกหนี7หมุนเวียนอื/น-กิจการอื/น (8,177,123.39)        205,500,641.84     (1,330,688.02)        70,267,559.71           

  สินทรัพยที์/เกิดจากสญัญา-กิจการอื/น 3,479,305.53         4,657,434.64         3,544,661.93         1,233,434.64             

  สินคา้คงเหลือ 16,417,025.07        171,953,846.61     13,077,201.30       171,953,846.61         

  กลุ่มสินทรัพยที์/จะจาํหน่ายที/จดัประเภทเป็นสินทรัพยที์/ถือไวเ้พื/อขาย - 129,304,444.35     - - 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื/น (106,795.42)           787,272.32           15,000.00              1,013,791.16             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี7

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื&อ บริษัท เอื'อวิทยา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ'นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

Page 84



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

  การเพิ/มขึ7น(ลดลง)ของหนี7 สินดาํเนินงาน

  เจา้หนี7หมุนเวียนอื/น-กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั (8,615,132.77)        (4,683,749.79)       (6,448,597.82)        (4,824,670.84)           

  เจา้หนี7การคา้และเจา้หนี7หมุนเวียนอื/น-กิจการอื/น (90,087,553.13)      (134,189,065.41)   (74,532,634.55)      (148,205,046.41)        

  หนี7 สินที/เกิดจากสญัญา-กิจการอื/น 2,123,270.55         (51,229,520.60)     423,078.73            (51,218,974.60)         

  หนี7 สินไม่หมุนเวียนอื/น (271,173.54)           271,173.54           - - 

  เงินสดจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (3,593,752.00)        (18,958,334.41)     (3,593,752.00)        (18,958,334.41)         

  เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (182,144,799.19)    42,845,883.12       (118,507,808.28)    33,890,155.30           

  เงินสดรับดอกเบี7ย 626,951.08            352,088.20           613,425.25            268,532.11                

  เงินสดจ่ายดอกเบี7ย (29,067,333.68)      (36,627,856.57)     (29,067,333.68)      (28,826,796.02)         

  เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ 5,156.12                30,855,557.31       -                        30,855,557.31           
  เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,817,694.00)        (8,997,345.77)       (1,638,834.55)        (8,997,219.96)           

  เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (212,397,719.67)    28,428,326.29       (148,600,551.26)    27,190,228.74           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

  เงินสดจ่ายเจา้หนี7 ค่าหุน้ (10,000,000.00)      (11,095,112.00)     (10,000,000.00)      (11,095,112.00)         

  เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 5,092,285.17         - 5,092,285.17             

  เงินสดจ่ายจากการซื7อเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (31,045,305.70)     - (31,045,305.70)         

  เงินสดจ่ายจากการเพิ/มทุนในบริษทัย่อย - - (114,495,420.00)    (17,249,310.00)         

  ลดลงในเงินใหกู้ย้ืมระยะสั7นแก่กิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั - - 600,000.00            2,247,191.49             

  เงินสดจ่ายเพื/อซื7ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชาํระหนี7 ค่าสินทรัพย์ (39,230,332.48)      (28,246,979.29)     (20,305,260.83)      (4,102,363.96)           

  เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 8,459,058.28         - 1,288,642.81         - 

  เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยที์/ถือไวเ้พื/อขาย 130,100,221.62      417,397,321.15     130,100,221.62     417,397,157.48         

  เงินสดจ่ายเพื/อซื7อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและจ่ายชาํระหนี7 ค่าสินทรัพย์ (1,417,041.06)        (4,922,500.00)       (1,283,950.00)        (3,863,750.00)           

         (เพิ/มขึ7น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที/ติดภาระคํ7าประกนั (2,757,726.45)        10,131,150.00       (2,757,726.45)        10,131,150.00           

  เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 85,154,179.91        357,310,859.33     (16,853,492.85)      367,511,942.48         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี7

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื&อ บริษัท เอื'อวิทยา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย)

งบกระแสเงินสด
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

  เงินสดรับจากการเพิ/มทุน 525,900,805.89      -                        525,900,805.89     - 

  เพิ/มขึ7น(ลดลง)ในเงินกูย้ืมระยะสั7นจากกิจการอื/น (57,000,000.00)      8,000,000.00         (57,000,000.00)      8,000,000.00             

  ลดลงในเงินกูย้ืมระยะสั7นจากบุคคลและกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั (145,000,000.00)    (20,000,000.00)     (145,000,000.00)    (30,000,000.00)         

  เงินสดจ่ายหุน้กู้ - (600,000,000.00)   -                        (600,000,000.00)        

  เงินสดจ่ายหนี7 สินภายใตส้ญัญาเช่า (3,395,174.61)        (2,203,506.65)       (3,103,939.27)        (1,747,124.30)           

  เงินสดจ่ายดอกเบี7ย-หนี7 สินภายใตส้ญัญาเช่า (811,554.43)           (210,228.78)          (213,022.73)           (162,105.13)              

  เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 319,694,076.85      (614,413,735.43)   320,583,843.89     (623,909,229.43)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ/มขึ7น(ลดลง)-สุทธิ          192,450,537.09      (228,674,549.81)   155,129,799.78     (229,207,058.21)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 83,900,429.22        312,510,463.56     73,114,444.83       302,321,503.04         

ผลกระทบของการเปลี/ยนแปลงอตัราแลกเปลี/ยนที/มีต่อเงินสด

      และรายการเทียบเท่าเงินสด 230,269.16            64,515.47             - - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ7นปี 29.1 276,581,235.47      83,900,429.22       228,244,244.61     73,114,444.83           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ/งของงบการเงินนี7

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื&อ บริษัท เอื'อวิทยา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ'นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2564
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บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมชื�อ บริษัท เอื�อวิทยา จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564 

1. ขอ้มูลทัวไป  
 

บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัทีจดัตั(งขึ(นในประเทศไทยและเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ โดยมีสํานกังานตั(งอยู่ที 247 ถนนร่มเกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

เมือวนัที 29 เมษายน 2564 ทีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2564 มีมติอนุมติัการแกไ้ขเปลียนแปลงชือบริษทั
จากเดิมชือ “บริษทั เอื(อวิทยา จาํกัด (มหาชน)” แก้ไขเป็น “บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน)” และเมือวนัที                      
1 กรกฎาคม 2564 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

 

บริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักเกียวกับการผลิตและจาํหน่าย                    
โครงเหล็กชุบสังกะสีสําหรับเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม และโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย ให้บริการ              
ชุบสังกะสี  จําหน่ายสินค้าอุปกรณ์ส่งกําลัง ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และบริการให้ใช ้                         
เสาโทรคมนาคม 

 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้ยกเลิกการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแล้ว                         
ในไตรมาสสามปี 2563 โดยกลุ่มบริษทัไดจ้าํหน่ายบริษทัยอ่ยจาํนวน 3 บริษทัซึงดาํเนินธุรกิจดงักล่าวใหก้บับริษทัอืน 

 

2. หลกัเกณฑ์การจดัทาํงบการเงิน 
 

บริษทัจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดย
จดัทาํขึ(นตามหลกัการบญัชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึ งหมายความ
ถึงมาตรฐานการบัญชีทีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้วและตาม
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําขึ( นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าของ
องคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้รายการบางประเภทซึงใชเ้กณฑต์ามทีอธิบายในนโยบายการบญัชีทีเกียวขอ้ง 
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การจัดทาํงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทยกําหนดให้ฝ่ายบริหาร
ประมาณการและกาํหนดขอ้สมมติทีเกียวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหนี( สิน รวมทั(งเปิดเผยขอ้มูล
เกียวกบัสินทรัพยแ์ละหนี( สินทีอาจเกิดขึ(น ณ วนัทีในงบการเงิน และตวัเลขรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที
เสนองบการเงินดงักล่าว ตวัเลขทีเกิดขึ(นจริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการถึงแมว้่าฝ่ายบริหารไดจ้ดัทาํตวัเลข
ประมาณการขึ(นจากความเขา้ใจในเหตุการณ์และสิงทีไดก้ระทาํไปในปัจจุบนัอยา่งดีทีสุด 

งบการเงินนี( นําเสนอเพือวตัถุประสงค์ของการรายงานเพือใช้ในประเทศไทยและจัดทําเป็นภาษาไทย 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึ(นเพือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินทีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัเพือใชก้บังบการเงินทีมีรอบระยะเวลา
บญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2564  เป็นตน้ไป ดงัต่อไปนี(

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 2 เรือง  การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 เรือง  การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 6 เรือง  การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 7 เรือง  การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 เรือง  เครืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1 เรือง  การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 8 เรือง  นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 10 เรือง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง  การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 37 เรือง  ประมาณการหนี( สิน หนี( สินทีอาจเกิดขึ(นและสินทรัพยที์อาจเกิดขึ(น 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 32 เรือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

และตั(งแต่วนัที 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัไดย้ติุการถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัวคราวตาม
แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการผอ่นปรนชัวคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื(อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีซึ ง
สิ(นสุดลงในวนัที 31 ธันวาคม 2563 โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติม
ทางบญัชีกบังบการเงินงวดก่อนตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าว ดงัต่อไปนี(   
- เลือกทีจะไม่ต้องนําข้อมูลทีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดัมูลค่าของ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึ(น ในกรณีทีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้น
เครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึ(น 

- เลือกทีจะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งชี(ของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 36 เรือง 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวและยุติการถือปฏิบัติตามมาตรการ 
ผ่อนปรนชัวคราวตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวข้างต้นกับงบการเงินในงวดปัจจุบัน และฝ่ายบริหารได้
ประเมินแลว้เห็นวา่ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนั 
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นอกจากนี(  สภาวิชาชีพบญัชียงัไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัเพือใชก้บังบการเงินใน
งวดอนาคตดงัต่อไปนี(  

วนัถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 1 เรือง  การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครั( งแรก ` มกราคม 2565 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 4 เรือง  สัญญาประกนัภยั ` มกราคม 2565 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 6 เรือง  การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ` มกราคม 2565 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที a เรือง  การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน ` มกราคม 2565 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที b เรือง  เครืองมือทางการเงิน ` มกราคม 2565 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 เรือง  สัญญาเช่า ` มกราคม 2565 

กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบงัคบัใช้กบังบการเงินในงวดอนาคตก่อนวนัถือ
ปฏิบติัและฝ่ายบริหารอยูร่ะหวา่งประเมินผลกระทบทีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดทีเริมนาํมาถือปฏิบติั

3. หลกัการจดัทาํงบการเงินรวม

งบการเงินรวมของบริษทั ประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย  บริษทัยอ่ยเป็นกิจการทีอยูภ่ายใต้
การควบคุมของกลุ่มบริษัท  การควบคุมเกิดขึ(นเมือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการ
เกียวข้องกับบริษัทย่อย  และมีความสามารถทีจะทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั(นจากการมีอาํนาจเหนือ 
บริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทันับแต่วนัทีมีการควบคุมจนถึงวนัที
การควบคุมสิ(นสุดลง 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีซื(อสาํหรับการบนัทึกการไดม้าซึ งบริษทัยอ่ย  สิงตอบแทนทีโอนใหใ้นการไดม้าซึ งบริษทัยอ่ย
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์ส่งมอบให้  มูลค่าของหุ้นทีออกให้หรือหนี( สินทีตอ้งรับผิดชอบ  ณ วนัที
ไดม้า  ตน้ทุนทีเกียวขอ้งกบัการซื(อจะบนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีตน้ทุนดงักล่าวเกิดขึ(น  ผลรวมของสิงตอบ
แทนทีโอนให้  ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื(อและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซื(อของหุ้นในส่วนทีผูซื้(อถืออยู่
ก่อนการรวมธุรกิจ (ถา้มี)  ทีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยทีไดม้าจะบนัทึกเป็นค่าความนิยม
และทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี1ในกรณีทีผลรวมของสิงตอบแทนทีโอนให้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื(อ
และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีซื(อของหุ้นในส่วนทีผูซื้( อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ถ้ามี)  ทีต ํากว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยทีไดม้าจะบนัทึกส่วนเกินทีคงเหลือหลงัการประเมินใหม่เป็นกาํไรจากการต่อรองราคา
ซื(อในกาํไรหรือขาดทุน 

รายการบญัชียอดคงเหลือและรายการกาํไรหรือขาดทุนทียงัไม่ไดเ้กิดขึ(นจริงทีมีนัยสําคญัระหว่างบริษทัและ
บริษัทย่อยได้ถูกตัดทิ(งในการทํางบการเงินรวม  เวน้แต่รายการขาดทุนทียงัไม่ได้เกิดขึ( นจริงซึ งกลุ่มบริษัทจะ 
ไม่สามารถไดรั้บคืนตน้ทุนทีเสียไป  ในกรณีทีมีความจาํเป็นนโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยจะถูกเปลียนให้มีความ
สมําเสมอกบันโยบายทีใชโ้ดยกลุ่มบริษทั 
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งบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดจ้ดัทาํขึ(นโดยรวมงบการเงินของบริษทั สกาย ทาวเวอร์ 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยหลงัจากตดัยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัทีมีสาระสําคญัแลว้  อตัราร้อยละของ
การถือหุน้โดยบริษทัทั(งทางตรงและทางออ้มมีดงันี(  

ประเทศที บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ชือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั(ง 2564 2563 

บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี จาํกดั ธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จาํหน่ายผลิตภณัฑแ์ปรรูป
จากพืชพลงังาน และจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร 

ไทย 65.00 65.00 

บริษทั อลัตร้าเอเชีย จาํกดั  ธุรกิจการลงทุนและกิจการคา้ ไทย 100.00 100.00 
UWCC (Cambodia) Company Limited ธุรกิจโรงงานผลิตและจาํหน่ายไมส้ับแปรรูป กมัพูชา  70.00  70.00 
Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. * ธุรกิจการจดัการดา้นบุคลากร สิงคโปร์ 100.00 100.00 
Ultra Network Pte.Ltd. * ธุรกิจลงทุนในบริษทัอืน สิงคโปร์ 100.00 100.00 
Ultra Asia Investment Pte.Ltd. * ธุรกิจลงทุนในบริษทัอืน สิงคโปร์ 100.00 100.00 
Sky Towers Infra Inc. ** ธุรกิจให้ใชเ้สาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ฟิลิปปินส์ 100.00 100.00 

* ถือหุ้นทางออ้มผ่านทางบริษทั อลัตร้าเอเชีย จาํกดั
** ถือหุ้นทางออ้มผ่านทาง Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. 

งบการเงินของบริษทัย่อยจดัทาํขึ(นโดยมีวนัทีในงบการเงินเช่นเดียวกบับริษทัและจดัทาํโดยใช้นโยบายการ
บญัชีทีสาํคญัเช่นเดียวกนั 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนของหุ้นทีถือโดยส่วนไดเ้สีย
ทีไม่มีอาํนาจควบคุมนั(น 

สินทรัพยแ์ละหนี( สินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซึ งจดัตั(งในต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปลียน ณ วนัสิ(นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน 
ถวัเฉลียรายเดือน ผลต่างซึ งเกิดขึ(นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “องค์ประกอบอืนของส่วนของ 
ผูถื้อหุน้” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

4. นโยบายการบญัชี

4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

สําหรับเพือการแสดงงบกระแสเงินสด  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย  เงินสดในมือ 
เงินฝากธนาคาร  เงินลงทุนระยะสั(นอืน ๆ ทีมีสภาพคล่องสูงซึงมีกาํหนดถอนเมือซื(อภายใน 3 เดือนหรือนอ้ยกว่า
และปราศจากภาระผกูพนั 
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4.2 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ตน้ทุนในการซื(อ
ประกอบด้วยราคาซื(อ  และค่าใช้จ่ายทางตรงทีเกียวข้องกับการซื(อสินค้านั( น เช่น ค่าอากรขาเข้า ค่าขนส่ง 
หักด้วยส่วนลดและเงินทีได้รับคืนจากการซื(อ ต้นทุนของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบด้วย 
ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงค่าใช้จ่ายอืนทางตรงและค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ งปันส่วนตามเกณฑ์การดาํเนินงาน
ตามปกติ 

ราคาทุนของวตัถุดิบ(เหล็ก) วสัดุโรงงาน สินคา้ระหว่างผลิต และสินคา้สําเร็จรูปคาํนวณตามวิธีถวัเฉลีย
ถ่วงนํ(าหนกั และสินคา้อุตสาหกรรมคาํนวณตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน  

กลุ่มบริษทัประมาณมูลค่าสุทธิทีจะได้รับจากราคาขายทีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วย
ค่าใชจ่้ายในการขาย 

กลุ่มบริษทัไดต้ั(งค่าเผือมูลค่าสินคา้ลดลง สาํหรับสินคา้ทีเสือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

4.3 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่ายไดรั้บการจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย 
ถา้มูลค่าตามบญัชีทีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั(นต่อไป 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ทีจะจาํหน่ายทีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที ถือไวเ้พือขาย 
วดัมูลค่าดว้ยจาํนวนทีตํากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย (ตน้ทุนส่วนเพิมที
เกียวขอ้งโดยตรงกบัการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือกลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่ายโดยไม่รวมตน้ทุนทางการเงินและ
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได)้ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนระหว่างทีสินทรัพยน์ั(นถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายหรือระหว่างที
สินทรัพยน์ั(นเป็นส่วนหนึงของกลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่ายทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายจะไม่ถูกคิด
ค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย 

4.4 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

บริษทัร่วมเป็นบริษทัทีอยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนัยสําคญัของกลุ่มบริษทั  โดยกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการ
เขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกียวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัร่วมแต่ไม่ถึงระดบัที
จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมบนัทึกบญัชีดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย  โดยกลุ่มบริษทัรับรู้รายการเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมเมือเริ มแรกด้วยราคาทุน  และมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะเพิมขึ( นหรือลดลงด้วย 
ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมทีเกิดขึ(นหลงัจากวนัทีได้มาซึ งเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามสัดส่วนที
กลุ่มบริษทั  มีส่วนไดเ้สียในกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมนโยบายการบญัชีของบริษทัร่วมทีแตกต่างไปจาก
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัจะถูกเปลียนใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบายทีใชโ้ดยกลุ่มบริษทั 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีด้วยวิธีราคาทุนหลังหักค่าเผือด้อยค่า 
เงินลงทุน (ถา้มี) 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีตามวิธีราคาทุนหลงัหักค่าเผือการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุน (ถา้มี) 

4.5 ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ทีดินทีกลุ่มบริษัทถือครองไวเ้พือใช้ในการผลิตและจาํหน่ายสินค้า เพือให้บริการและเพือใช้ในการ
บริหารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทีตีใหม่ ราคาทีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีมีการ 
ตีราคาใหม่หกัดว้ยค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

สินทรัพย์ที ตีราคาใหม่นั( นดําเนินการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระอย่างมีหลักเกณฑ์ทุก ๆ 3 ปี เพือมิให ้
ราคาตามบญัชี ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีนัยสําคญั และในระหว่างนี(  
หากมีปัจจยัอืนใดทีมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อมูลค่าสินทรัพย ์ กลุ่มบริษทัจะให้มีการประเมินราคาใหม่
โดยผูเ้ชียวชาญในปีนั(น ๆ ทนัที 

กลุ่มบริษทับนัทึกส่วนต่างซึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ดงัต่อไปนี(  

- กรณีทีการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ทาํให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั(นเพิมขึ(นกลุ่มบริษทัจะรับรู้มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยที์เพิมขึ(นจากการตีราคาใหม่ไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนและรับรู้จาํนวนสะสมไปยงั
ส่วนของผูถื้อหุ้นภายใตห้ัวขอ้ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนเพิม
จากการตีราคาใหม่นี( ในกาํไรหรือขาดทุนไม่เกินจาํนวนทีตีราคาสินทรัพยด์ังกล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรู้ 
ในกาํไรหรือขาดทุน 

- กรณีทีการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ทาํให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั(นลดลงกลุ่มบริษทัจะรับรู้มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยที์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในกาํไรหรือขาดทุน  อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะนาํส่วนที
ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในจาํนวนทีไม่เกินยอดคงเหลือทีมีอยู่ในบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ของสินทรัพยด์งักล่าว และส่วนทีเกินจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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อาคารและอุปกรณ์ทีกลุ่มบริษทัถือครองไวเ้พือใชใ้นการผลิตและจาํหน่ายสินคา้เพือให้บริการและเพือใช้
ในการบริหารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ราคาทุนของสินทรัพยป์ระกอบดว้ยราคาซื(อรวมอากรขาเขา้และภาษีซื(อทีเรียกคืนไม่ไดห้ลงัหักส่วนลด
การค้าและจาํนวนทีได้รับคืนจากผูข้าย  ต้นทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดหาเพือให้สินทรัพยอ์ยู่ใน
สถานทีและสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ประมาณการเบื(องต้นสําหรับต้นทุนในการรื( อ 
ขนยา้ยและบูรณะสถานทีตั(งสินทรัพยน์ั(น  รวมถึงตน้ทุนการกูย้ืมทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า  การก่อสร้าง
หรือการผลิตสินทรัพยที์เขา้เงือนไขในการรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

กลุ่มบริษัทคาํนวณค่าเสือมราคาสําหรับสินทรัพยทุ์กประเภทยกเวน้ทีดินและสินทรัพยที์อยู่ระหว่าง
ก่อสร้างโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านทีประมาณไวข้องสินทรัพยด์งันี(  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 10 – 20 ปี 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ 5 – 10 ปี 
เสาโทรคมนาคม 15 ปี 
เครืองตกแต่ง ติดตั(งและเครืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์  มูลค่าคงเหลือของสินทรัพยแ์ละวิธีการคิดค่าเสือมราคาของสินทรัพย์
จะไดรั้บการทบทวนทุก ๆ สิ(นปีบญัชี 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นผลต่างระหวา่งสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บ
จากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั(นจะถูกรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีเกิดขึ(น 
ในการขายสินทรัพยที์มีการตีราคาใหม่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีเกียวขอ้งจะถูกโอนไปยงักาํไรสะสมโดยตรง 

4.6 สัญญาเช่า 

กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 

ณ วนัเริมต้นของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่า ถ้าสัญญาดังกล่าวให้สิทธิแก่ 
กลุ่มบริษัทในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ทีระบุไวส้ําหรับช่วงเวลาหนึ งเพือแลกเปลียนกับสิ งตอบแทน 
โดยสัญญาทีให้สิทธิกบักลุ่มบริษทัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างมีนัยสําคญัจากการใชสิ้นทรัพยที์
ระบุนั(นและให้สิทธิกบักลุ่มบริษทัในการสังการการใชง้านสินทรัพยที์ระบุดงักล่าวถือเป็นสัญญาทีให้สิทธิการ
ควบคุมการใชสิ้นทรัพยที์ระบุไว ้
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ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพยแ์ละหนี( สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการ เวน้แต่
สัญญาเช่าระยะสั( นทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่าและสัญญาเช่าซึ งสินทรัพยอ์า้งอิงนั(นมีมูลค่าตํา 
โดยกลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชร้าคาทุน และหนี( สินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวน
เงินทีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระซึ งคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี(ยตามนัยของสัญญาเช่า สําหรับ
สัญญาเช่าระยะสั( นทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่าและสัญญาเช่าซึ งสินทรัพยอ์า้งอิงนั(นมีมูลค่าตํา 
กลุ่มบริษัทรับรู้จาํนวนเงินทีต้องจ่ายชาํระสําหรับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย จาํนวนเงินทีรับรู้เมือเริมแรกของหนี( สินตามสัญญาเช่า 
จาํนวนเงินทีจ่ายชาํระ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเริมมีผลหักสิงจูงใจในสัญญาเช่าทีไดรั้บ 
ตน้ทุนทางตรงเริมแรกและประมาณการตน้ทุนในการรื(อและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานทีตั(ง
ของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือซ่อมแซมสินทรัพยอ์า้งอิงให้เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือนไขทีกาํหนดของสัญญาเช่า
เวน้แต่ตน้ทุนดงักล่าวเกิดขึ(นเพือการผลิตสินคา้คงเหลือ (ประมาณการตน้ทุนดงักล่าวจะรับรู้ ณ วนัทีสัญญาเช่า
เริมมีผลหรือเมือใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงนั(นในระหวา่งช่วงระยะเวลาหนึง) 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหนี( สินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 
ค่าเช่าคงทีหักสิงจูงใจตามสัญญา ค่าเช่าผนัแปรทีขึ(นอยู่กบัดชันีหรืออตัราซึ งการวดัมูลค่าเริมแรกใช้ดชันีหรือ
อตัรา ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล จาํนวนเงินทีคาดว่าจะจ่ายชาํระภายใตมู้ลค่าคงเหลือทีไดรั้บการประกนั ราคาใช้
สิทธิของสิทธิเลือกซื(อในกรณีทีมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิเลือกนั(น และค่าปรับ 
ทีจ่ายสําหรับการยกเลิกสัญญาเช่าในกรณีทีอายุสัญญาเช่าสะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่า 
สําหรับการจ่ายชําระค่าเช่าผนัแปรทีไม่รวมอยู่ในการวดัมูลค่าของหนี( สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทรับรู้
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีเหตุการณ์หรือเงือนไขทีทาํใหค้่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ(น 

หลังจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจาก 
ค่าเสือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าใหม่ของหนี( สินตาม
สัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัคาํนวณค่าเสือมราคาสําหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้โดยวิธีเส้นตรงตั(งแต่วนัทีสัญญาเช่าเริม 
มีผลจนถึงวนัสิ(นสุดของอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัสิ(นสุดอายุสัญญาเช่าแลว้แต่ 
วนัใดจะเกิดขึ(นก่อน และในกรณีทีสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงให้แก่กลุ่มบริษทัเมือ
สิ(นสุดอายุสัญญาเช่าหรือถา้ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซื(อ
สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัจะคิดค่าเสือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลจนถึงวนัสิ(นสุดอาย ุ
การใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์า้งอิง 
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หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของหนี( สินตามสัญญาเช่าดว้ยการเพิมมูลค่าตามบญัชี
เพือสะทอ้นดอกเบี( ยของหนี( สินตามสัญญาเช่าและดว้ยการลดมูลค่าตามบญัชีเพือสะทอ้นการชาํระค่าเช่าตาม
สัญญาเช่า 

 

กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าหนี( สินตามสัญญาเช่าใหม่โดยคิดลดจาํนวนเงินทีต้องจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที
ปรับปรุงใหม่โดยใชอ้ตัราคิดลดทีปรับปรุงใหม่ เมือมีการเปลียนแปลงอายสุัญญาเช่า หรือ เมือมีการเปลียนแปลง
ในการประเมินสิทธิเลือกซื(อสินทรัพยอ์า้งอิง  

 

กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าหนี( สินตามสัญญาเช่าใหม่โดยคิดลดจาํนวนเงินทีต้องจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที
ปรับปรุงใหม่โดยใชอ้ตัราคิดลดเดิม เมือมีการเปลียนแปลงมูลค่าทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภายใตมู้ลค่าคงเหลือที
ไดรั้บการประกนั หรือ เมือมีการเปลียนแปลงจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าในอนาคตทีเป็นผลมาจาก
การเปลียนแปลงดชันีหรืออตัราทีใชก้าํหนดจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระ (ยกเวน้การเปลียนแปลงจาํนวนเงินทีตอ้ง
จ่ายชําระตามสัญญาเช่าเป็นผลมาจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบี( ยลอยตวั กรณีดังกล่าวจะใช้อตัราคิดลด                   
ทีปรับปรุงซึงสะทอ้นการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบี(ย) 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าหนี( สินตามสัญญาเช่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีปรับปรุงดว้ยอตัรา
คิดลดทีปรับปรุง สาํหรับการเปลียนแปลงสัญญาเช่าทีไม่ถือเป็นสัญญาเช่าแยกต่างหาก 

 

4.7 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประเภทลิขสิทธิv ซอฟตแ์วร์ทีอายกุารให้ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอนทีกลุ่มบริษทัซื(อ
มาแสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ทีประมาณการไวค้ือ 5 - 10 ปี 

 

4.8 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัทตลอดจนสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนจะได้รับการทบทวน                   
ณ ทุกวนัสิ(นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งชี( เรืองการด้อยค่าหรือไม่  ในกรณีทีมีขอ้บ่งชี( ว่าราคาตามบญัชี               
อาจไม่สามารถไดรั้บประโยชน์คืนกลบัมา  รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นผลต่างราคาตามบญัชีทีสูงเกินกว่า
มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บซึ งคือจาํนวนทีสูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเมือเทียบกบัมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยถู์กจดั
กลุ่มให้อยู่กลุ่มทีเล็กทีสุดทีสามารถระบุได้ว่าจะเกิดกระแสเงินสดเป็นอิสระจากกลุ่มอืนเพือประโยชน์ใน                
การประเมินพิจารณาเรืองการดอ้ยค่า  

 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนหรือบนัทึกลดส่วนเกินทุนในกรณีที
สินทรัพยน์ั(นเคยตีราคาเพิม  และจะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมีขอ้บ่งชี(ว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มี
อยู่ต่อไปหรือเป็นไปในทางทีลดลงโดยบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนหรือนาํไปเพิมส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี 
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4.9 ประมาณการหนี( สิน 
   

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี( สินเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผูกพนัใน
ปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่า
จะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพือจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนทีต้องจ่ายสามารถ                  
ประมาณการได้อย่างน่าเชือถือ รายจ่ายทีจะได้รับคืนบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเมือการได้รับคืน               
คาดวา่จะไดรั้บอยา่งแน่นอน 

 
4.10 การรับรู้รายได ้

 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการผลิตเสาโครงสร้างพื(นฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคมตามสัญญาระยะยาว
ทีมีลกัษณะเป็นงานโครงการซึงถือเป็นภาระทีปฏิบติัเสร็จสิ(น ณ เวลาใดเวลาหนึงตามจาํนวนเงินทีเป็นราคาของ
รายการ เมืองานผลิตสาํเร็จซึงตรวจรับงานและส่งมอบงานใหแ้ก่ผูซื้(อ ณ หนา้โรงงานของบริษทัเรียบร้อยแลว้ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมซึ งถือเป็นภาระทีปฏิบติัเสร็จสิ(น ณ เวลาใด
เวลาหนึงตามจาํนวนเงินทีเป็นราคาของรายการ เมือลูกคา้ไดย้อมรับสินคา้ทีบริษทัส่งมอบใหแ้ลว้ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการใชเ้สาโทรคมนาคม ซึงถือเป็นภาระทีตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จสิ(นเพียง
ภาระเดียวตลอดช่วงเวลาหนึงตามจาํนวนเงินทีเป็นราคาของรายการดว้ยระดบัความกา้วหน้าของการปฏิบติัตาม
ภาระทีตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จสิ(น 

 

กลุ่มบริษทักาํหนดจาํนวนเงินทีเป็นราคาของรายการจากจาํนวนเงินของสิงตอบแทนซึงกลุ่มบริษทัคาดว่า
จะมีสิทธิไดรั้บเพือเป็นการแลกเปลียนกบัการโอนสินคา้หรือบริการตามทีไดต้กลงกนัใหแ้ก่ลูกคา้สาํหรับภาระที
ตอ้งปฏิบติันั(น ซึ งประกอบไปด้วยจาํนวนเงินของสิงตอบแทนทีแน่นอนและประมาณการจาํนวนเงินของสิง
ตอบแทนผนัแปรดว้ยวิธีมูลค่าทีคาดหวงั เฉพาะในกรณีทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากวา่จะไม่มี
การกลบัรายการทีมีนัยสําคญัของจาํนวนเงินของรายไดที้รับรู้สะสมเมือความไม่แน่นอนเกียวกบัสิงตอบแทน  
ผนัแปรไดห้มดไปในภายหลงั 

 
4.11 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี(ยงชีพ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั(งกองทุนสํารองเลี(ยงชีพ ซึงเป็นกองทุนทีเกิดจากเงินสมทบในส่วนของพนกังานและบริษทั  
โดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั และบริหารโดยผูบ้ริหารกองทุนอิสระเงินสมทบที
บริษทัจ่ายเขา้กองทุนจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีทีค่าใชจ่้ายนั(นเกิดขึ(น 
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ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุตามขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงาน
ประมาณ การโดยผู ้เชี ยวชาญ ทางด้านคณิ ตศาสตร์ประกันภัย  โดยใช้เทคนิคการประมาณ การตาม 
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการจาํนวนผลประโยชน์ทีพนักงานควรจะได้รับและคิดลด
ผลประโยชน์โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้ โดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบี(ยของพนัธบตัรรัฐบาล 
เพือกาํหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี( ยจ่ายที
เกียวขอ้งโดยตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบี( ยจ่ายจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  และผลกาํไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีเกิดขึ(นเนืองจากการวดัมูลค่าหนี( สินภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนักงานใหม่จะรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนและจะโอนเข้ากําไรสะสมตามลําดับ  โดยจะไม่ทําการ 
จดัประเภทเขา้กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

4.12 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศทีเกิดขึ(นให้เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ 
วนัทีเกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี( สินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัสิ(นรอบ
ระยะเวลารายงานให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนันั(น กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการรับหรือจ่าย
ชาํระทีเป็นเงินตราต่างประเทศและทีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี( สินทีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึก
ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน      

4.13 ตน้ทุนการกูย้มื 

ตน้ทุนการกู้ยืมทีเกียวขอ้งโดยตรงกับการได้มา  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยซึ์ งจาํเป็นต้องใช ้
ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อมเพือให้สามารถนาํสินทรัพยน์ั(นมาใชไ้ดต้ามประสงคห์รือนาํไปขายจะถูกรับรู้
รวมเป็นส่วนหนึ งของราคาทุนของสินทรัพยน์ั(นจนกระทังสินทรัพยน์ั( นพร้อมทีจะใช้ได้ตามประสงค์หรือ 
พร้อมทีจะขาย 

รายไดที้เกิดจากการนาํเงินกูย้ืมทีกูม้าโดยเฉพาะเพือการจดัหาสินทรัพยที์เขา้เงือนไขไปลงทุนชัวคราว 
จะนาํไปหกัออกจากตน้ทุนการกูย้มืทีรวมเป็นส่วนหนึงของราคาทุนของสินทรัพย ์

ตน้ทุนการกูย้มือืนจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีทีค่าใชจ่้ายนั(นเกิดขึ(น 

4.14 ภาษีเงินได ้

กลุ่มบริษทัรับรู้ภาษีเงินไดส้ําหรับงวดปัจจุบนัทียงัไม่ไดจ่้ายชาํระเป็นหนี( สินในงบแสดงฐานะการเงิน 
และในกรณีทีจาํนวนภาษีทีไดช้าํระไปแลว้ในงวดปัจจุบนัมากกว่าภาษีทีตอ้งชาํระสําหรับงวดนั(น กลุ่มบริษทั 
จะรับรู้ส่วนทีจ่ายชาํระเกินดงักล่าวเป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน  
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กลุ่มบริษทัรับรู้หนี( สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 
ยกเวน้กรณีทีหนี( สินภาษีเงินไดร้อตดับัญชีนั(นเกิดจากการรับรู้เมือเริมแรกซึ งสินทรัพยแ์ละหนี( สินทีเกิดจาก
รายการทีไม่ส่งผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกําไรทางภาษี ณ วนัทีเกิดรายการนั(น  และกลุ่มบริษทัรับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้ักภาษีทุกรายการ  โดยรับรู้เท่ากบัจาํนวนที
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะนาํผลแตกต่างชัวคราวนั(นมาใช้หักภาษีได ้
ยกเวน้กรณีทีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั(นเกิดจากการรับรู้เมือเริมแรกของสินทรัพยแ์ละหนี( สินทีเกิด
จากรายการทีไม่ส่งผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไรทางภาษี ณ วนัทีเกิดรายการนั(น 

กลุ่มบริษทัรับรู้หนี( สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 
ทีเกียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  ยกเวน้กรณีทีกลุ่มบริษทัสามารถควบคุมระยะเวลาใน 
การกลับรายการของผลแตกต่างชัวคราวและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่มีการกลับรายการของ 
ผลแตกต่างชัวคราวในอนาคตอันใกล้  และกลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับ 
ผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้ักภาษีทุกรายการทีเกิดขึ(นจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  เฉพาะในกรณี 
ทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีการกลบัรายการของผลแตกต่างชัวคราวในอนาคตอนัใกลแ้ละจะมีกาํไร
ทางภาษีเพียงพอทีจะนาํผลแตกต่างชัวคราวมาใชป้ระโยชน์ได ้

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนี( สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราภาษีทีบงัคบัใชอ้ยูภ่ายใน
สิ(นรอบระยะเวลารายงาน  และวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีสาํหรับปีทีกลุ่มบริษทั
คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  และวดัมูลค่าหนี( สินภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีดว้ยอตัราภาษีสาํหรับงวดทีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระหนี( สินภาษีเงินได ้

กลุ่มบริษทัรับรู้ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายและ
นาํไปรวมคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนสุทธิสําหรับปี  ยกเวน้ภาษีเงินไดที้เกิดขึ(นจากรายการทีรับรู้ในกาํไรเบ็ดเสร็จ
อืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้  กลุ่มบริษทัจะรับรู้ภาษีเงินไดด้งักล่าวในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนหรือ
รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.15 สินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยท์างการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน เมือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนด
ของสัญญาของเครืองมือทางการเงินนั(น และกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินเมือสิทธิตามสัญญาที 
จะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอาย ุหรือ กลุ่มบริษทัโอนสิทธิตามสัญญาทีจะไดรั้บกระแส
เงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินและได้โอนความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั( งหมด 
ของสินทรัพยท์างการเงิน 
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ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินทีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยต้นทุนการทาํรายการซึ งเกียวขอ้งโดยตรงกบัการ
ได้มาซึ งสินทรัพย์ทางการเงินนั( น และวดัมูลค่าลูกหนี( การค้าทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกับการจัดหาเงินทีมี
นัยสําคญัด้วยจาํนวนเงินของสิงตอบแทนซึ งกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิได้รับเพือเป็นการแลกเปลียนกบัการ
โอนสินคา้หรือบริการตามทีไดต้กลงกนัใหแ้ก่ลูกคา้ 

 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุน     
ตดัจาํหน่าย ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ทั(งนี(  
โดยพิจารณาจากโมเดลธุรกิจในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
ของสินทรัพยท์างการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าในภายหลงัสําหรับสินทรัพยท์างการเงิน ทีกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงิน
นั(นตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพยท์างการเงินเพือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
ขอ้กําหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึ งทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึ งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี(ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีกาํหนดไว ้ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี(ยทีแทจ้ริงใน
การคาํนวณดอกเบี(ยรับ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดขึ(นจากการตดัจาํหน่าย การดอ้ยค่าหรือการตดัรายการสินทรัพย์
ทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายในกาํไรหรือขาดทุน 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าในภายหลงัสําหรับสินทรัพยท์างการเงิน ทีกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงิน
นั(นตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงค์เพือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพือขายสินทรัพยท์างการเงิน และ
ขอ้กําหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึ งทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึ งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี(ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีกาํหนดไว ้ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมทีเกิดขึ(นภายหลงัในกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่า ผลกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศและดอกเบี( ยรับทีคาํนวณโดยใช้วิธีดอกเบี( ยทีแท้จริงในกาํไรหรือขาดทุน  และเมือมีการ     
ตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน ผลสะสมของผลกาํไรหรือขาดทุนทีรับรู้ไวก่้อนหน้าในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อืนจะถูกจดัประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจา้ของไปยงักาํไรหรือขาดทุน 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าในภายหลงัสําหรับสินทรัพยท์างการเงินอืนนอกจากสินทรัพยท์างการเงินทีกล่าวไว้
ขา้งตน้ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

กลุ่มบริษัทรับรู้ดอกเบี( ยรับ รายได้เงินปันผล และผลกําไรหรือขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมทีเกิดขึ(นภายหลงัในกาํไรหรือขาดทุน 
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4.16 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(นของสินทรัพยท์าง
การเงินซึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรเบ็ดเสร็จอืน ลูกหนี(การคา้ 
และสินทรัพยที์เกิดจากสัญญา 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของค่าเผือผลขาดทุนดว้ยวิธีการอย่างง่ายสําหรับลูกหนี(การคา้ และสินทรัพยที์เกิด
จากสัญญาดว้ยจาํนวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(นตลอดอายุ กลุ่มบริษทัใชต้ารางการตั(ง
สํารอง ซึ งนาํขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตมาปรับปรุงให้สะทอ้นถึงปัจจยัเฉพาะของ
ลูกหนี(  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโดยทัวไปและการประเมินทิศทางทั(งในปัจจุบนัและในอนาคตในการคาํนวณ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึ(นตลอดอาย ุ

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของค่าเผือผลขาดทุนดว้ยวิธีการทัวไปของเครืองมือทางการเงินอืนซึ งวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรเบ็ดเสร็จอืน ดว้ยจาํนวนเงินทีเท่ากบัผลขาดทุน
ดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(นใน 12 เดือนขา้งหน้า ถา้ความเสียงดา้นเครดิตของเครืองมือทางการเงินไม่เพิมขึ(น
อยา่งมีนยัสําคญันบัตั(งแต่การรับรู้รายการเมือเริมแรก และดว้ยจาํนวนเงินทีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่า
จะเกิดขึ(นตลอดอายุ ถา้ความเสียงดา้นเครดิตของเครืองมือทางการเงินเพิมขึ(นอย่างมีนยัสําคญันบัตั(งแต่การรับรู้
รายการเมือเริมแรก 

4.17 หนี( สินทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้หนี( สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน เมือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนด
ของสัญญาของเครืองมือทางการเงินนั(น และกลุ่มบริษทัตดัรายการหนี( สินทางการเงินหรือบางส่วนของหนี( สิน
ทางการเงินออกจากงบแสดงฐานะการเงิน เมือภาระผูกพนัทีระบุในสัญญาได้มีการปฏิบติัตามแล้ว ไดมี้การ
ยกเลิก หรือสิ(นสุดลง 

ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าหนี( สินทางการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาํไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซึ งเกียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหนี( สิน
ทางการเงินนั(น 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทหนี( สินทางการเงินเป็นหนี( สินทางการเงินทีว ัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุน 
ตดัจาํหน่ายโดยใชวิ้ธีดอกเบี(ยทีแทจ้ริง หรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนซึงรวมถึงหนี( สินอนุพนัธ์ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดขึ(นจากการตดัจาํหน่ายหนี( สินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจาํหน่ายในกาํไรหรือขาดทุน และรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมทีเกิดขึ(น
ภายหลงัสาํหรับหนี( สินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนในกาํไรหรือขาดทุน 
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4.18 ประมาณการทางบญัชีทีสาํคญั ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเนืองและอยู่บน
พื(นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอืน ๆ  ซึ งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตทีเชือว่ามี
เหตุผลในสถานการณ์ขณะนั(น 

อาคาร และอุปกรณ์ 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือสาํหรับอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั
โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสือมราคาเมืออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการ
ประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยที์เสือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้

ประมาณการตน้ทุนรื(อถอน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหนี( สินค่ารื(อถอนเสาโทรคมนาคมดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการของ
ตน้ทุนค่ารื(อถอนเสาโทรคมนาคมทีจะเกิดขึ(น ณ วนัสิ(นสุดอายกุารให้ประโยชน์ของเสาโทรคมนาคม หนี( สินค่า
รื(อถอนทีรับรู้คิดมาจากประมาณการตน้ทุนค่ารื(อถอนในอนาคต โดยมีสมมติฐานต่าง ๆ เช่น ระยะเวลารื(อถอน
และอตัราเงินเฟ้อในอนาคต มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการของตน้ทุนค่ารื(อถอนเสาโทรคมนาคมคาํนวณโดยใช้
อตัราคิดลดทีประมาณขึ(นโดยผูบ้ริหารและแสดงเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนเสาโทรคมนาคม 

5. รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั

กิจการทีเกียวขอ้งกนั หมายถึง กิจการและหรือบุคคลทีมีอาํนาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรือทางออ้ม ซึ งกระทาํผ่านบริษทัทีทาํหน้าทีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจการทีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากนี(
กิจการทีเกียวขอ้งกันยงัรวมความถึง บริษทัร่วมและบุคคลทีมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักับกิจการไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ผูบ้ริหารสําคญัทีเป็นกรรมการหรือพนักงานของกิจการ รวมตลอดทั(งสมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ด
กบับุคคลดงักล่าว ซึงมีอาํนาจชกัจูงหรืออาจถูกชกัจูงให้ปฏิบติัตามบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันแต่ละรายการบริษัทคาํนึงถึงเนื(อหาของ
ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ ง เน็ตเวิร์ค จาํกัด (มหาชน) ซึ งถือหุ้นร้อยละ 
34.88 (2563 : ร้อยละ 37.62) ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทั (ผูถื้อหุน้หลกัของบริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียริง 
เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) คือ ครอบครัวลีนะบรรจง) รายการคา้ทีเกียวขอ้งกบับริษทัทีครอบครัวลีนะบรรจง เป็น 
ผูถื้อหุน้หลกัหรือเป็นกรรมการถือเป็นรายการระหวา่งกนักบับริษทั 

Page 101



 

 

รายการคา้กบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี(  

5.1 สินทรัพยแ์ละหนี( สินระหวา่งกนั 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 
ลูกหนี(การคา้ 

บริษทัยอ่ย - - - 9,216,499.32 
หกั ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(น - - - (1,117,874.05) 

สุทธิ - - - 8,098,625.27 

เงินทดรองจ่าย 
บริษทัยอ่ย - - 5,586,233.45 5,198,887.85 
หกั ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(น - - (5,148,887.85) (5,148,887.85) 

สุทธิ - - 437,345.60 50,000.00 

ลูกหนี( เงินประกนัผลงาน 
บริษทัทีเกียวขอ้งกนั  2,595,809.65 2,595,809.65  2,595,809.65 2,595,809.65 
หกั ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(น  (2,595,809.65) (2,595,809.65)  (2,595,809.65) (2,595,809.65) 

สุทธิ - - - - 

ดอกเบี(ยคา้งรับ 
บริษทัยอ่ย - - 20,464,862.30 20,762,659.80 
บริษทัร่วม 1,472,502.21 1,322,824.46 1,472,502.21 1,322,824.46 

รวม 1,472,502.21 1,322,824.46 21,937,364.51 22,085,484.26 
หกั ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(น (1,472,502.21) (1,322,824.46) (21,937,364.51) (22,084,765.08) 

สุทธิ - - - 719.18 
รวมลูกหนี(การคา้และลูกหนี(หมุนเวียนอืน - - 437,345.60 8,149,344.45 

สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา 
รายไดค้า้งรับค่าบริหารจดัการ 

บริษทัยอ่ย  -  -  - 11,547,774.87 
หกั ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(น  -  -  - (7,723,549.03) 

สุทธิ  -  -  - 3,824,225.84 

เงินให้กูย้ืมระยะสั(นแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 
บริษทัยอ่ย   -   - 40,687,274.10 38,077,401.96 
บริษทัร่วม 8,966,688.93 8,055,237.78 8,966,688.93 8,055,237.78 

รวม 8,966,688.93 8,055,237.78 49,653,963.03 46,132,639.74 
หกั ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(น (8,966,688.93) (8,055,237.78) (49,653,963.03) (45,532,639.74) 

สุทธิ   -   - - 600,000.00 
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(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

ผูบ้ริหารสาํคญั 200,239.66 159,662.26 200,239.66 159,662.26 

ดอกเบี(ยคา้งจ่าย 
บริษทัใหญ ่ 537,306.30 9,450,277.45 537,306.30 9,450,277.45 
บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 550,229.75 10,844,067.02 550,229.75 10,844,067.02 

รวม 1,087,536.05 20,294,344.47 1,087,536.05 20,294,344.47 

ค่าบริการสาํนกังานคา้งจ่าย 
บริษทัใหญ ่ - 3,089,605.00 - 3,089,605.00 

ค่าบริการตรวจสอบภายในคา้งจ่าย 
บริษทัใหญ ่ 192,600.00 192,600.00 192,600.00 192,600.00 

ค่าธรรมเนียมหนงัสือคํ(าประกนัคา้งจ่าย 
บริษทัใหญ ่ - 457,828.45 - 457,828.45 

 รวมเจา้หนี(หมุนเวียนอืน 1,480,375.71 24,194,040.18 1,480,375.71 24,194,040.18 

เงินกูย้ืมระยะสั(นจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
บริษทัใหญ ่ 44,670,691.73 109,517,770.57 44,670,691.73 109,517,770.57 
บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 44,208,695.71 123,985,545.72 44,208,695.71 123,985,545.72 

รวม 88,879,387.44 233,503,316.29 88,879,387.44 233,503,316.29 

หนี( สินตามสัญญาเช่า 
บริษทัใหญ ่ 889,650.96 1,724,336.99 889,650.96 1,724,336.99 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า มีดงันี(  
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 

หนี( สินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบี(ยจ่าย 
รอตดับญัชี สุทธิ 

หนี( สินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบี(ยจ่าย 
รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 438,900.00 (42,598.53) 396,301.47 1,800,000.00 (75,663.01) 1,724,336.99 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 512,050.00 (18,700.51) 493,349.49          -   - - 

รวม 950,950.00 (61,299.04) 889,650.96 1,800,000.00 (75,663.01)  1,724,336.99 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินให้กูย้ืมบริษทัย่อยและบริษทัร่วมเป็นเงินให้กูย้ืมในรูปสัญญาเงินกูย้ืม
สกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ระยะเวลา 1 ปีโดยไม่คิดดอกเบี(ยระหว่างกนัเนืองจากบริษทัย่อยและบริษทั
ร่วมหยดุดาํเนินงาน 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 เงินกู้ยืมระยะสั(นบริษทัใหญ่และบริษทัทีเกียวขอ้งกันเป็นเงินกูย้ืมในรูปตัzวสัญญา 
ใช้เงินและสัญญาเงินกูย้ืมสกุลเงินบาท โดยมีระยะเวลา 4 เดือน - 1 ปี (2563 : ระยะเวลา 3 เดือน - 1 ปี ) คิดดอกเบี( ย 
ในอตัราร้อยละ 4.20 - 4.90 ต่อปี (2563 : อตัราร้อยละ 4.20 - 5.25 ต่อปี) 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกู้ยืมระยะสั( นระหว่างบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมในรูปสัญญาเงินกู้ยืม 
สกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์ โดยมีระยะเวลา 3 เดือน  คิดดอกเบี(ยในอตัราร้อยละ 6.50 ต่อปี ต่อมาบริษทัไดเ้ปลียนเงินกูย้ืม
ดงักล่าวเป็นสัญญาเงินกูย้ืมแบบไม่มีกาํหนดระยะเวลาการชาํระคืน ในระหวา่งปีบริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าว
แลว้ทั(งจาํนวน 

5.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากงานโครงการ 
บริษทัยอ่ย - - - 8,124,829.57 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - 4,991,876.00 - 4,991,876.00 

รวม - 4,991,876.00 - 13,116,705.57 

รายไดค้่าบริหารจดัการ 
บริษทัยอ่ย - - 2,158,987.47 22,585,185.58 

รายไดด้อกเบี(ยรับ 
บริษทัยอ่ย - - 152,945.19 84,966.12 

ตน้ทุนบริการจา้งเหมา 
บริษทัทีเกียวขอ้งกนั - 1,738,628.37 - 1,738,628.37 

ค่าบริหารจดัการสาํนกังาน 
บริษทัใหญ่ 1,064,856.15 2,304,000.00 1,064,856.15 2,304,000.00 

ค่าบริการตรวจสอบภายใน 
บริษทัใหญ่ 720,000.00 840,000.00 720,000.00 720,000.00 

ค่าธรรมเนียมใชห้ลกัประกนั 
บริษทัใหญ่ - 581,188.54 - 581,188.54 

ค่าซ่อมแซม 
บริษทัร่วม 38,470.00 - 38,470.00 - 
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(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ดอกเบี(ยจ่าย 

บริษทัยอ่ย - - - 77,595.63 

บริษทัใหญ่ 4,558,610.93  6,202,701.69 4,558,610.93 6,202,701.69 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4,639,216.37 7,557,437.10 4,639,216.37 7,557,437.10 

รวม 9,197,827.30 13,760,138.79 9,197,827.30 13,837,734.42 

ซื(อทรัพยสิ์น 
บริษทัยอ่ย - - 650,000.00 - 

5.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั(น 21,190,431.25 22,199,961.50 17,320,431.25 21,083,961.50 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,115,951.12 401,192.16 918,785.84 401,192.16 

 รวม 22,306,382.37 22,601,153.66 18,239,217.09 21,485,153.66 

5.4 นโยบายการกาํหนดราคาระหวา่งกนั 

รายการธุรกิจ นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดจ้ากงานโครงการ ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิมหกัตน้ทุนขายในอตัราเฉลียประมาณร้อยละ 10.00 
รายไดจ้ากการขาย ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิมหกัตน้ทุนขายในอตัราเฉลียประมาณร้อยละ 5.00 - 10.00 
รายไดอ้ืน ราคาตามทีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบี(ยรับ ตามมติทีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมกรรมการโดยอา้งอิงจากตน้ทุนเงินกูย้ืมของบริษทั 
เงินปันผลรับ ตามมติทีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ 
     เงินเดือน เบี(ยประชุม เบี(ยเลี(ยง และโบนสั 

ตามมติทีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมกรรมการและทีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 

ดอกเบี(ยจ่าย ตามมติทีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมกรรมการโดยอา้งอิงจากตน้ทุนเงินกูย้ืมของบริษทั 
ค่าจา้งเหมาและค่าซ่อมแซม ราคาตามทีตกลงร่วมกนั 
เช่าทรัพยสิ์น ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิมในอตัราประมาณร้อยละ 10.00 ถึงร้อยละ 30.00 
ซื(อขายทรัพยสิ์น ตามมติทีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 
ค่าบริหารจดัการ ราคาตามทีตกลงร่วมกนั 
ค่าธรรมเนียมการนาํทรัพยสิ์นเป็นหลกัประกนั

วงเงินสินเชือ 
อตัราร้อยละ 0.50 - 2.00 ต่อปีของมูลค่าจาํนอง 

ค่าตรวจสอบภายใน ตามทีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมกรรมการของบริษทั 
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5.5  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ชือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทัใหญ่ 
บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียริง เน็ตเวิร์ค จาํกดั (มหาชน) บริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทัยอ่ย 
บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จาํกดั* บริษทัยอ่ย 
บริษทั อลัตร้า เอเชีย จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั สตึก ไบโอแมส จาํกดั* บริษทัยอ่ย 
บริษทั ยดูบับลิวซี อาํพนั ไบโอแมส จาํกดั* 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 

บริษทัร่วม 
บริษทั ไดเมท (สยาม) จาํกดั (มหาชน)** บริษทัร่วม 
บริษทั สระบุรี เอนเนอยี ซิสเตม็ส์ 2 จาํกดั**** บริษทัร่วม 
Interglob Investment Company Limited  บริษทัร่วม 
บริษทั พาโนว่า จาํกดั*** บริษทัร่วม 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 
บริษทั ซนัฟลาวเวอร์กรีน จาํกดั กิจการร่วมคา้ของบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 
บริษทั เอน็เนซอล จาํกดั เป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
บริษทั ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียริง จาํกดั เป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
บริษทั เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จาํกดั เป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
บริษทั อีเอม็ซี จาํกดั (มหาชน) เป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
บริษทั ดบัเบิลยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกดั เป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
ผูบ้ริหารสาํคญั บุคคลทีมีอาํนาจและความรับผิดชอบในการวางแผนสังการและ

ควบคุมกิจการต่าง ๆของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั( งนี(
รวมถึงกรรมการของบริษัท(ไม่ว่าจะทําหน้าที ในระดับบริหาร
หรือไม่) 

*เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนัจนถึงวนัที 20 สิงหาคม 2563 เนืองจากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบริษทัดงักล่าวแลว้
**เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนัจนถึงวนัที 30 มิถุนายน 2564 เนืองจากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบริษทัดงักล่าวแลว้ 
***เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนัจนถึงวนัที 29 มิถุนายน 2564 เนืองจากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบริษทัดงักล่าวแลว้ 
****เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนัจนถึงวนัที 8 ธนัวาคม 2564 เนืองจากกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบริษทัดงักล่าวแลว้ 
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5.6  ภาระผกูพนั 

ณ วันที  31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ทําสัญญาบริการจํานวน 1 สัญญากับบริษัทใหญ่ โดยมีระยะเวลา 
2 ปี 11 เดือน โดยบริษทัยงัมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าบริการคงเหลือทั(งหมด 1.32 ลา้นบาท  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหนึ งไดท้าํสัญญาบริการจาํนวน 1 สัญญากับบริษัทย่อยแห่งหนึ ง  
โดยไม่มีกาํหนดระยะเวลา บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ 360.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยแห่งหนึ งไดท้าํสัญญาบริการจาํนวน 1 สัญญากบับริษทัย่อย
แห่งหนึง  โดยไม่มีกาํหนดระยะเวลา บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราทีกาํหนดไวต้ามสัญญา 

 
6. ลูกหนี(การคา้และลูกหนี(หมุนเวียนอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหนี(การคา้     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -  -  -  -  
เกินกาํหนดชาํระ 1 ถึง 3 เดือน -  -  -  -  
เกินกาํหนดชาํระ 3 ถึง 6 เดือน -  -  - 7,598,386.93 
เกินกาํหนดชาํระ 6 ถึง 12 เดือน -  -  - 1,618,112.39 
เกินกาํหนดชาํระมากกว่า 12 เดือนขึ(นไป -  -  -  -  
                  รวม -  -  - 9,216,499.32 
หกั ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(น -  -  - (1,117,874.05) 

     สุทธิ -  -  - 8,098,625.27 
ลูกหนี(อืน 2,595,809.65 2,595,809.65 8,182,043.10 7,794,697.50 
ดอกเบี(ยคา้งรับ 1,472,502.21 1,322,824.46 21,937,364.51 22,085,484.26 
                 รวมลกูหนี(อืน 4,068,311.86 3,918,634.11 30,119,407.61 29,880,181.76 
หกั ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(น (4,068,311.86) (3,918,634.11) (29,682,062.01) (29,829,462.58) 
                สุทธิ -  -  437,345.60 50,719.18 
     รวมลกูหนี(การคา้และลูกหนี(อืน -  -  437,345.60 8,149,344.45 
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รายการเคลือนไหวของค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึ(นของลูกหนี(การคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 
สาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี(   

(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี - - (1,117,874.05) - 

ตั(งเพิมในระหว่างปี - - - (1,117,874.05) 

ลดลงในระหว่างปี - - 1,117,874.05 - 

ยอดคงเหลือปลายปี - - - (1,117,874.05) 

รายการเคลือนไหวของค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(นของลูกหนี( หมุนเวียนอืน - กิจการที
เกียวขอ้งกนั สาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี(   

(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (3,918,634.11) (564,286.70) (29,829,462.58) (167,193,010.03) 

ตั(งเพิมในระหว่างปี (149,677.75) (3,354,347.41) (555,124.68) (25,576,284.93) 

ลดลงในระหว่างปี - -  702,525.25 162,939,832.38 

ยอดคงเหลือปลายปี (4,068,311.86) (3,918,634.11) (29,682,062.01) (29,829,462.58) 

7. สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา-กิจการทีเกียวขอ้งกนั

ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 
รายไดค้า้งรับ - - - 11,547,774.87 
หกั ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(น - - - (7,723,549.03) 

 สุทธิ - - - 3,824,225.84 
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รายการเคลือนไหวของค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(นของสินทรัพยต์ามสัญญา - กิจการที
เกียวขอ้งกนั สาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี(  

(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี - (3,424,000.00) (7,723,549.03) (3,928,393.46) 
ตั(งเพิมในระหว่างปี - - (6,134,342.44) (7,723,549.03) 
ลดลงในระหว่างปี - 3,424,000.00 13,857,891.47 3,928,393.46 

ยอดคงเหลือปลายปี - - - (7,723,549.03) 

8. ลูกหนี(การคา้และลูกหนี(หมุนเวียนอืน - กิจการอืน

ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 
ลูกหนี(การคา้ 46,934,528.47 50,031,405.36 42,180,291.11 45,277,168.00 
หกั ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(น (5,146,426.59) (7,067,102.68) (392,189.23) (2,312,865.32) 

สุทธิ 41,788,101.88 42,964,302.68 41,788,101.88 42,964,302.68 
ลูกหนี(อืน 18,519,075.61 10,189,298.29 6,339,240.96 5,294,124.64 
ลูกหนี(กรมสรรพากร 3,678,889.64 548,141.01 2,473,293.34 - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 863,833.23 453,559.14 328,900.45 226,029.55 
ลูกหนี( เงินประกนัผลงาน 10,666,060.81 9,861,060.81 10,666,060.81 9,861,060.81 
เงินทดรองจ่าย 15,152,620.27 13,542,366.64 60.00 507.49 

          รวมลูกหนี(อืน 48,880,479.56 34,594,425.89 19,807,555.56 15,381,722.49 
หกั ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(น (28,353,357.50) (26,940,695.01) (9,861,060.81) (9,861,060.81) 

          สุทธิ 20,527,122.06 7,653,730.88 9,946,494.75 5,520,661.68 
 รวมลูกหนี(การคา้และลูกหนี(หมุนเวียนอืน 62,315,223.94 50,618,033.56 51,734,596.63 48,484,964.36 
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ยอดคงเหลือของลูกหนี(การคา้ - กิจการอืน แยกตามอายหุนี( ทีคา้งชาํระไดด้งันี(  

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 32,099,368.13 13,920,140.90 32,099,368.13 13,920,140.90 
เกินกาํหนดชาํระ 1 ถึง 3 เดือน 9,423,563.77 26,832,027.15 9,423,563.77 26,832,027.15 
เกินกาํหนดชาํระ 3 ถึง 6 เดือน 414,646.40 4,844.43 414,646.40 4,844.43 
เกินกาํหนดชาํระ 6 ถึง 12 เดือน 126,350.31 3,162,475.12 126,350.31 3,162,475.12 
เกินกาํหนดชาํระมากกว่า 12 เดือนขึ(นไป 4,870,599.86 6,111,917.76 116,362.50 1,357,680.40 

          รวม 46,934,528.47 50,031,405.36 42,180,291.11 45,277,168.00 
หกั ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(น (5,146,426.59) (7,067,102.6-8) (392,189.23) (2,312,865.32) 

 สุทธิ 41,788,101.88 42,964,302.68 41,788,101.88 42,964,302.68 

รายการเคลือนไหวของค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึ(นของลูกหนี(การคา้ - กิจการอืน สําหรับปี
สิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี(   

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี (7,067,102.68) (20,474,064.94) (2,312,865.32)  (15,732,866.08) 
ตั(งเพิมในระหว่างปี (2,329,941.57) (450,620.30) (2,329,941.57)  (437,581.80) 
ลดลงในระหว่างปี 4,250,617.66 13,857,582.56 4,250,617.66 13,857,582.56 
ยอดคงเหลือปลายปี (5,146,426.59) (7,067,102.68) (392,189.23) (2,312,865.32) 

รายการเคลือนไหวของค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(นของลูกหนี(หมุนเวียนอืน - กิจการอืน 
สาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี(  

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี (26,940,695.01) (13,909,099.30) (9,861,060.81) - 
ตั(งเพิมในระหว่างปี (1,412,662.49) (13,031,595.71) - (9,861,060.81) 
ลดลงในระหว่างปี - - - - 
ยอดคงเหลือปลายปี (28,353,357.50) (26,940,695.01) (9,861,060.81) (9,861,060.81) 
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9. สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา - กิจการอืน 
 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
รายไดค้า้งรับ 479,154.62 3,957,449.68 412,787.75 3,957,449.68 
หกั ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(น (74,917.68) (267,507.16) (74,917.68) (267,507.16) 

สุทธิ 404,236.94 3,689,942.52 337,870.07 3,689,942.52 

 
รายการเคลือนไหวของค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึ(นของสินทรัพยที์เกิดจากสัญญา-กิจการอืน 

สาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี(  

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (267,507.16) - (267,507.16) - 
ตั(งเพิมในระหว่างปี (192,589.48) (267,507.16) (192,589.48) (267,507.16) 
ลดลงในระหว่างปี 385,178.96 - 385,178.96 - 
ยอดคงเหลือปลายปี (74,917.68) (267,507.16) (74,917.68) (267,507.16) 

 
10.     สินคา้คงเหลือ 
 

ประกอบดว้ย 

       (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564  2563 
  

 
ราคาทุน 

ค่าเผือการลด
มูลค่าสินคา้

คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
 

 
 

ราคาทุน 

ค่าเผือการลด
มูลค่าสินคา้

คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
สินคา้สาํเร็จรูป 30,956,939.35 (17,042,077.92) 13,914,861.43  18,386,896.74 (17,796,077.80) 590,818.94 
งานระหว่างทาํ 41,800,347.17 (22,899,094.52) 18,901,252.65  55,831,581.30 (25,192,489.02) 30,639,092.28 
วตัถุดิบ 44,657,517.71 (194,199.60) 44,463,318.11  57,705,580.84 (6,083,264.58) 51,622,316.26 
วสัดุโรงงาน 14,506,290.70 (1,016,996.53) 13,489,294.17  15,218,231.57 (1,510,188.87) 13,708,042.70 

รวม 131,921,094.93 (41,152,368.57) 90,768,726.36  147,142,290.45 (50,582,020.27) 96,560,270.18 
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(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 

ราคาทุน 

ค่าเผือการลด
มูลค่าสินคา้

คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
 

 
 

ราคาทุน 

ค่าเผือการลด
มูลค่าสินคา้

คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
สินคา้สาํเร็จรูป 30,956,939.35 (17,042,077.92) 13,914,861.43  18,386,896.74 (17,796,077.80) 590,818.94 
งานระหว่างทาํ 30,550,662.75 (11,649,410.10) 18,901,252.65  45,777,726.43 (15,138,634.15) 30,639,092.28 
วตัถุดิบ 44,657,517.71 (194,199.60) 44,463,318.11  54,365,757.07 (2,743,440.81) 51,622,316.26 
วสัดุโรงงาน 14,506,290.70 (1,016,996.53) 13,489,294.17  15,218,231.57 (1,510,188.87) 13,708,042.70 

รวม 120,671,410.51 (29,902,684.15) 90,768,726.36  133,748,611.81 (37,188,341.63) 96,560,270.18 
 

รายการเคลือนไหวของค่าเผือจากการลดมูลค่าสินคา้สําหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563          
มีดงันี(   

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (50,582,020.27) (80,890,038.97) (37,188,341.63) (67,459,568.16) 
ตั(งเพิมในระหว่างปี - (1,799,442.51) - (1,799,442.51) 
โอนกลบัในระหว่างปี 7,285,657.48 32,070,669.04 7,285,657.48 32,070,669.04 
ตดัจ่ายในระหว่างปี 3,339,823.77 - - - 
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการ

แปลงค่างบการเงิน (1,195,829.55) 36,792.17 - - 
ยอดคงเหลือปลายปี (41,152,368.57) (50,582,020.27) (29,902,684.15) (37,188,341.63) 

 

สําหรับปีสิ(นสุดวนัที  31 ธันวาคม 2564 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือทีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายมีจาํนวน 174.99     
ลา้นบาทในงบการเงินรวมและจาํนวน 175.02 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ (สําหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
2563 : จาํนวน 391.58 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและจาํนวน 396.61 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 

สําหรับปีสิ(นสุดวันที  31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้โอนกลับค่าเผือจากการลดมูลค่าสินค้าเนืองจาก         
กลุ่มบริษทัได้จาํหน่ายสินคา้ดงักล่าวแล้ว จาํนวน 7.29 ล้านบาทในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(สาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 : จาํนวน 32.07 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564  สินคา้คงเหลือบางส่วนทีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะจาํหน่ายไดเ้กินกว่า 12 เดือน       
นบัจากรอบระยะเวลารายงานมีประมาณ 17.04 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2563 : 
ประมาณ 17.80 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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11. เงินให้กูย้มืระยะสั(นแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั

ประกอบดว้ย

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

เงินให้กูย้ืมระยะสั(น 8,966,688.93 8,055,237.78 49,653,963.03 46,132,639.74 
หกั ค่าเผือผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(น (8,966,688.93) (8,055,237.78) (49,653,963.03) (45,532,639.74) 

สุทธิ - -    - 600,000.00 

รายการเคลือนไหวของค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(นของเงินให้กูย้ืมระยะสั(นแก่กิจการที
เกียวขอ้งกนั สาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี(  

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี (8,055,237.78) - (45,532,639.74) (632,091,174.09) 
ตั(งเพิมในระหว่างปี (911,451.15) (8,055,237.78) (4,121,323.29) (12,064,997.64) 
ลดลงจากการจาํหน่ายเงินลงทุน - - - 598,473,531.99 
ลดลงในระหว่างปี - - - 150,000.00 
ยอดคงเหลือปลายปี (8,966,688.93) (8,055,237.78) (49,653,963.03) (45,532,639.74) 

12. กลุ่มสินทรัพย(์หนี( สินในกลุ่มสินทรัพย)์ทีจะจาํหน่ายทีจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย

ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั( งที 1/2563 เมือวนัที 20 สิงหาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัการจาํหน่ายสินทรัพยที์เป็น
เงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จาํนวน 3 โรง กาํลงัการผลิตรวม 26.9 เมกะวตัต ์ในรูปแบบของการจาํหน่ายหุ้น
สามัญในบริษัทย่อยของบริษัทจาํนวน 3 บริษัทและการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี( เงินให้กู้ยืมของบริษัทในราคา
เบื(องต้นรวมทั( งสิ(นประมาณ 851.20 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยมูลค่าเงินสด หนี( สินที มีภาระดอกเบี( ยและเงินทุน
หมุนเวียนสุทธิของบริษัทย่อยจาํนวน 3 บริษัทดังกล่าว ณ วนัซื(อขายเสร็จสมบูรณ์ตามเงือนไข โดยค่าตอบแทน
ภายหลงัการปรับปรุงมูลค่ากิจการตามเงือนไขในสัญญามีจาํนวนเท่ากบั 417.44 ลา้นบาท 

เมือวนัที 21 สิงหาคม 2563 ซึ งเป็นวนัซื(อขายเสร็จสมบูรณ์ บริษทัได้โอนกิจการของบริษทัย่อยของบริษัท
จาํนวน 3 บริษทัให้กบับริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี(  จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เอเซีย คลีน เอ็นเนอร์จี(  จาํกดั 
แลว้ และบริษทับนัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว จาํนวน 9.41 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม โดยบนัทึก
เป็นส่วนหนึ งในบญัชี “กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานทียกเลิก” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และบันทึก
ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว จาํนวน 1.11 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ พร้อมทั(ง
โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจ์าํนวน 24.86 ลา้นบาทในงบการเงินรวมไปยงับญัชีขาดทุนสะสมโดยตรง 
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ราคาตามบญัชีของกลุ่มสินทรัพยที์จดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายสุทธิ ณ วนัที 21 สิงหาคม 2563 มี
ดงันี(  

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 109,923,883.06 
ลูกหนี(การคา้และลกูหนี(หมุนเวยีนอืน 53,194,282.72 
สินคา้คงเหลือ 11,711,873.18 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 665,409,169.64 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,459,161.12 
เงินฝากธนาคารทีติดภาระคํ(าประกนั 30,205,755.26 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 38,629,504.17 
สินทรัพยอ์ืน 11,693,610.63 

รวม 922,227,239.78 

เงินกูย้ืมระยะสั(นจากสถาบนัการเงิน 39,980,950.00 
เจา้หนี(การคา้และเจา้หนี(หมุนเวยีนอืน 140,554,311.81 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 28,519,397.19 
หนี( สินตามสัญญาเช่าส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 611,173.76 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 260,599,067.22 
หนี( สินอืน 43,929,545.35 

รวม 514,194,445.33 
สุทธิ 408,032,794.45 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ทุนชาํระแลว้ (บาท) สัดส่วนเงินลงทุน (%) จาํนวนเงิน (บาท) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน  ไบโอแมส จาํกดั 240,000,000 99.99 161,212,431.12 
บริษทั สตึก ไบโอแมส จาํกดั  166,250,000 99.99 317,383,269.05 
บริษทั ยดูบับลิวซี อาํพนั ไบโอแมส จาํกดั  159,375,000 99.99 252,421,280.95 

          รวม 731,016,981.12 
หกั ผลขาดทุนดอ้ยค่า (312,469,115.38) 

 สุทธิ 418,547,865.74 
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รายการจาํหน่ายกลุ่มสินทรัพยที์จดัประเภทเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายสุทธิ ณ วนัที 21 สิงหาคม 2563 มีดงันี(  
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน    

เฉพาะกิจการ 
สิงตอบแทนทีไดรั้บชาํระ (เงินสด) 417,440,287.48 417,440,287.48 
หกั ราคาตามบญัชีของกลุ่มสินทรัพยสุ์ทธิทีจาํหน่าย (408,032,794.45) (418,547,865.74) 
กาํไร(ขาดทุน)จากการจาํหน่าย 9,407,493.03 (1,107,578.26) 

เมือวันที  11 ธันวาคม 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริหารครั( งที  9/2563 ได้มีมติอนุมัติการจําหน่ายไป 
ซึ งสินทรัพย์ที เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท พาโนว่า จํากัด จาํนวน 278,144 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 30.00 ของทุนชาํระแล้วทั(งหมด ในราคาซื(อขายหุ้นละ 37.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 10.43 ล้านบาท 
ให้แก่บริษทั เน็คซ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด และเมือวนัที 29 มิถุนายน 2564 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมให้กับผูซื้( อแล้ว โดยบริษัทได้รับรู้กําไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว จาํนวน 
6.33 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม และจาํนวน 3.48 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ 

รายการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที 29 มิถุนายน 2564 มีดงันี(  

 (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน    

เฉพาะกิจการ 
สิงตอบแทนทีไดรั้บชาํระ (เงินสด) 10,430,400.00 10,430,400.00 
หกั ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,099,923.62) (6,953,575.00) 
กาํไรจากการจาํหน่าย 6,330,476.38 3,476,825.00 

เมือวันที  19 ตุลาคม 2564 ทีประชุมคณะกรรมการบริหารครั( งที  6/2564 ได้มีมติอนุมัติการจําหน่ายไป 
ซึ งสินทรัพยที์เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั สระบุรี เอนเนอยี ซิสเต็มส์ 2 จาํกดั จาํนวน 261,000 หุ้น หรือ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนชาํระแล้วทั(งหมด ในราคาซื(อขายหุ้นละ 15.47 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 
4.04 ลา้นบาท ใหแ้ก่ FullCycle 2 B.V. และเมือวนัที 8 ธันวาคม 2564 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมใหก้บั
ผู ้ซื( อแล้ว โดยบริษัทได้รับรู้ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว จํานวน 0.68 ล้านบาท 
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม และจาํนวน -0- ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ 

รายการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที 8 ธนัวาคม  2564 มีดงันี(  

 (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน    

เฉพาะกิจการ 

สิงตอบแทนทีไดรั้บชาํระ (เงินสด) 4,037,398.00 4,037,398.00 

หกั ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,712,783.10) (4,037,398.35) 

ขาดทุนจากการจาํหน่าย (675,385.10) (0.35) 
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13. เงินฝากธนาคารทีติดภาระคํ(าประกนั 
 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564  เงินฝากธนาคารจาํนวน 15.38 ลา้นบาท ไดน้ําไปเป็นหลกัประกนักบัสถาบนั
การเงินในประเทศ เพือออกหนังสือคํ(าประกนัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั (2563 : จาํนวน 12.62 ลา้นบาท) 

 
14. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

ประเภทและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถสรุปไดด้งันี(

     (หน่วย : พนับาท) 

ชือบริษทั ประเภทกิจการ 
จดทะเบียน 
ในประเทศ 

(หน่วย: พนับาท) 
ทุนเรียกชาํระแลว้ 

อตัราร้อยละ
สัดส่วนเงินลงทุน วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีราคาทุน 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษัทร่วมแต่ละรายที�มสีาระสําคัญ           
บริษทั ไดเมท (สยาม) จาํกดั (มหาชน) ผลิตและจาํหน่ายสีทา

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

บริษทั สระบุรี เอนเนอยี ซิสเต็มส์ ~ จาํกดั โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ไทย - 21,750 - 30.00 -** 4,713 - 6,525 
           
บริษัทร่วมแต่ละรายที�ไม่มีสาระสําคัญ   (หน่วย:ดอลล่าร์สหรัฐ)      
Interglob Investment Company Limited ข า ย แ ล ะ ใ ห้ เช่ า

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

       - 59,078 1,230 193,185 

หกั ผลขาดทุนดอ้ยค่า         (1,230) (141,016) 
สุทธิ         - 52,169 

**จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย (หมายเหตุขอ้ 12) 
 

เมือวันที  28 มิถุนายน 2564 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั( งที  6/2564 ได้มีมติอนุมัติการจําหน่ายไป                     
ซึ งสินทรัพย์ที เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม) จาํกัด (มหาชน) จาํนวน 403,764,740 หุ้น                 
มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.99 ของทุนทีออกและชาํระแล้วทั(งหมด ในราคาซื(อขาย             
หุน้ละ 0.24 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 96,903,538.00 บาท ให้แก่ บริษทั ที.เอช.เอส.รับเบอร์ อินดสัทรี จาํกดั และ                       
เมือวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมให้กบัผูซื้(อแลว้ นอกจากนี(บริษทัยงัไดจ้าํหน่าย
ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซื(อหุน้สามญัของ บริษทั ไดเมท (สยาม) จาํกดั (มหาชน) ครั( งที 4 จาํนวน 232,549,106 หน่วย 
ผ่านตลาดเอ็ม เอ ไอ ให้กบันักลงทุนอืนแลว้ โดยบริษทัไดรั้บรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมรวมทั(ง
ใบสําคญัแสดงสิทธิซื(อหุ้นสามญัของบริษทัร่วมดงักล่าว จาํนวน 65.98 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
และจาํนวน 71.22 ล้านบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ พร้อมทั( งโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยข์องบริษทัร่วมจาํนวน 9.61 ลา้นบาทในงบการเงินรวมไปยงับญัชีขาดทุนสะสมโดยตรง 
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ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมสามารถสรุปไดด้งันี(  
 (หน่วย : บาท) 

บริษทั ไดเมท (สยาม) 

จาํกดั (มหาชน) 

2563 

สินทรัพยห์มุนเวียน 216,792,173.80 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 117,090,538.02 

หนี( สินหมุนเวียน (144,490,181.82) 

หนี( สินไม่หมุนเวียน (10,345,309.57) 

(หน่วย : บาท) 

บริษทั ไดเมท (สยาม) 

จาํกดั (มหาชน) 

สาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

รายไดข้ายและบริการ 63,878,342.67 

รายไดอื้น 1,075,954.41  

ตน้ทุนขายและบริการ (52,782,680.21) 

ค่าใชจ้่ายในการจดัจาํหน่าย (10,192,900.44) 

ค่าใชจ้่ายบริหาร (47,955,000.73) 

ตน้ทุนทางการเงิน (4,965,372.88) 

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได ้ (50,941,657.19) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (1,579,621.17) 

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนือง (52,521,278.36) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนทีตอ้งจดัประเภทเขา้กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 

 กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนทีไม่ตอ้งจดัประเภทเขา้กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 38,423,600.00 
  

กาํไรเบด็เสร็จรวม (14,097,678.36) 
  

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม - 
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รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญ ชีทีบันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสียใน 
งบการเงินรวม มีดงันี(

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมโดยรวมซึ งส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมแต่ละรายทีไม่มีสาระสําคญั 
สามารถสรุปไดด้งันี(  

(หน่วย : บาท) 

2564 2563 

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมแต่ละรายทีไม่มีสาระสาํคญั - 29,375,635.00 

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน 

ขาดทนุจากการดาํเนินงานต่อเนือง - (5,258,364.19) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - 

ขาดทนุเบด็เสร็จ - (5,258,364.19) 

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินลงทุนในบริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที  
31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 54.37 ลา้นบาท และรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวในงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ(นสุดวนัที 31 มีนาคม 2564 และสําหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธันวาคม 256� 
จาํนวน (4.71) ลา้นบาทและจาํนวน 2.60 ลา้นบาท ตามลาํดบั ดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย ตามสัดส่วนทีกลุ่มบริษทัมีส่วนได้
เสียในกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมโดยใชง้บการเงินของบริษทัร่วม 

งบการเงินของบริษทั ไดเมท (สยาม) จาํกดั (มหาชน) สําหรับรอบระยะเวลาตั(งแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2563 ถึง
วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม ซึ งได้
แสดงความเห็นอย่างมีเงือนไขต่องบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาตั(งแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที 31 ธันวาคม 
2563 และสําหรับปีสิ(นสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 เนืองจากไม่สามารถสอบทานหลกัฐานการสอบบญัชีทีเหมาะสม

(หน่วย : บาท) 

บริษทั ไดเมท (สยาม) 

จาํกดั (มหาชน) 

สาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยสุ์ทธิ 217,470,820.43 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั 24.99% 

ส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิของกลุ่มบริษทั 54,365,530.36 

รายการปรับปรุงเพื�อการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย

กาํไรในสินทรัพยถ์าวร - 

ราคาตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 54,365,530.36 
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อย่างเพียงพอเกียวกบัการเกิดขึ(นจริงและเหมาะสมสําหรับบญัชีค่าใชจ้่ายที ปรึกษาและทนายความจํานวน 
32.01 ลา้นบาทและบญัชีเจา้หนี( อืนจาํนวน 12.27 ลา้นบาททีเกิดขึ(นในงบการเงินของบริษทัร่วมในระหว่างปีสิ(นสุด
วนัที 30 มิถุนายน 2563 ในปัจจุบนัผูบ้ริหารของบริษทัร่วมไดร้ะงบัการจ่ายเงินและมอบหมายให้ทนายความ
ฟ้องร้องคู ่กรณีทีให้บริการทีปรึกษาและทนายความดงักล่าวแก่บริษทัร่วม ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี 
ของศาล  

15. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

ส่วนประกอบของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวม  และมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการสามารถสรุปไดด้งันี(  

ชือบริษทั ทุนชาํระแลว้ (พนับาท) สัดส่วนเงินลงทุน (%) วิธีราคาทุน (พนับาท) เงินปันผล (พนับาท) 
2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทย่อยที�ไม่มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 
บริษทั อลัตร้าเอเชีย จาํกดั  150,000 35,500 99.99 99.99 149,994 35,499 - - 
บริษัทย่อยที�มส่ีวนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมที�ไม่มสีาระสําคัญ 
บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี จาํกดั  250,000 250,000 65.00 65.00 163,415 163,415 - - 

ชือบริษทั ทุนชาํระแลว้ (USD) สัดส่วนเงินลงทุน (%) วิธีราคาทุน (พนับาท) เงินปันผล (พนับาท) 
2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทย่อยที�มส่ีวนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมที�ไม่มสีาระสําคัญ 
UWCC (Cambodia) Company Limited 25,000  25,000  70.00 70.00 899 899 - - 
          รวม 314,308 199,813 - - 

หกั ค่าเผือดอ้ยค่าเงินลงทุน (164,314) (164,314) - - 
  สุทธิ 149,994 35,499 - - 

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 27 ตุลาคม 2564 บริษทั อลัตร้า เอเชีย จาํกดั มีมติใหเ้รียกชาํระ 
ค่าหุน้จากบริษทั จาํนวน 8,000,000 หุน้ ในมูลค่าหุน้ละ 3.00 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 24.00 ลา้นบาท   

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 19 กรกฎาคม 2564 บริษทั อลัตร้า เอเชีย จาํกดั มีมติให้เรียก
ชาํระค่าหุน้จากบริษทั จาํนวน 8,000,000 หุน้ ในมูลค่าหุน้ละ 4.50 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 36.00 ลา้นบาท   

ตามมติทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เมือวนัที 29 มิถุนายน 2564 บริษทั อลัตร้า เอเชีย จาํกดั มีมติให้เรียกชาํระ 
ค่าหุน้จากบริษทั จาํนวน 8,000,000 หุน้ ในมูลค่าหุน้ละ 2.50 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 20.00 ลา้นบาท   

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 24 พฤษภาคม 2564 บริษทั อลัตร้า เอเชีย จาํกดั มีมติให้เรียก
ชาํระค่าหุน้จากบริษทั จาํนวน 6,900,000 หุน้ ในมูลค่าหุน้ละ 2.00 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 13.80 ลา้นบาท   

ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 4 มีนาคม 2564 บริษทั อลัตร้า เอเชีย จาํกดั มีมติให้เรียกชาํระ 
ค่าหุน้จากบริษทั จาํนวน 6,900,000 หุน้ ในมูลค่าหุน้ละ 3.00 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 20.70 ลา้นบาท   
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16. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

ประกอบดว้ย :- 
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม 
ทีดินและ 

ส่วนปรับปรุงทีดิน 
อาคาร ส่วนปรับปรุงและ

ระบบสาธารณูปโภค 
เครืองจกัร 

และอุปกรณ์โรงงาน เสาโทรคมนาคม 
เครืองตกแต่งและ
เครืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์
ระหว่างติดตั(ง รวม 

ราคาทุน :- 
ณ วนัที 1 มกราคม 2564 253,703,261.90  149,528,241.69 209,028,012.99 4,580,249.75 12,998,144.34 19,460,614.09 26,593,899.00 675,892,423.76 
ซื(อเพิม - 6,570,951.05 185,250.00 4,883,497.52 1,961,558.73 3,024,121.11 29,680,980.01 46,306,358.42 
โอนเขา้ - - 3,230,283.45 30,250,088.40 - 2,456,275.40 - 35,936,647.25 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (7,493,252.93) (59,745,489.86) - (1,041,513.47) (6,283,564.52) (1,758,656.77) (76,322,477.55) 
โอนออก - - - - - - (35,140,357.55) (35,140,357.55) 
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการ 

แปลงค่างบการเงิน 20,846.07 289,721.87 - 686,703.52 3,841.13 763,787.50 1,260,036.19 3,024,936.28 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 253,724,107.97 148,895,661.68 152,698,056.58 40,400,539.19 13,922,030.73 19,421,233.58 20,635,900.88 649,697,530.61 

ค่าเสือมราคาสะสม :- 
ณ วนัที 1 มกราคม 2564  - (131,617,259.31) (161,598,431.06) (34,562.49) (11,050,118.34) (10,273,273.42)   -  (314,573,644.62) 
โอนเขา้ - - - - - (994,100.70) - (994,100.70) 
โอนออก - - - - - - - - 
ค่าเสือมราคาสําหรับปี - (1,735,735.10) (5,759,554.95) (1,004,244.82) (909,124.42) (209,370.19) - (9,618,029.48) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - 7,493,238.93 37,874,799.54 - 1,011,466.50 2,026,782.33 - 48,406,287.30 
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการ 

แปลงค่างบการเงิน - (36,215.26) - 1,578.68 224.04 (187,764.44) - (222,176.98) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 - (125,895,970.74) (129,483,186.47) (1,037,228.63) (10,947,552.22) (9,637,726.42) - (277,001,664.48) 
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(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม 

ทีดินและ 
ส่วนปรับปรุงทีดิน 

อาคาร ส่วนปรับปรุง และ
ระบบสาธารณูปโภค 

เครืองจกัร 
และอุปกรณ์โรงงาน เสาโทรคมนาคม 

เครืองตกแต่งและ
เครืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์
ระหว่างติดตั(ง รวม 

ค่าเผือการดอ้ยค่า :- 
ณ วนัที 1 มกราคม 2564 (175,261.90) (2,131,339.45) (24,074,375.77) - - (7,121,267.53) (3,539,655.76) (37,041,900.41) 
โอนเขา้ - - - - - - - - 
เพิมขึ(น - - - - - - - - 
โอนออก - - - - - - - - 
ลดลง - - 19,213,113.97 - - 2,278,393.17 - 21,491,507.14 
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการ 

แปลงค่างบการเงิน (20,846.07) (253,506.61) - - - (576,023.06) (421,015.13) (1,271,390.87) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 (196,107.97) (2,384,846.06) (4,861,261.80) - - (5,418,897.42) (3,960,670.89) (16,821,784.14) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :- 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 253,528,000.00 20,614,844.88 18,353,608.31 39,363,310.56 2,974,478.51 4,364,609.74 16,675,229.99 355,874,081.99 

ค่าเสือมราคาทีอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 9,618,029.48 
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(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม 

ทีดินและ 
ส่วนปรับปรุงทีดิน 

อาคาร ส่วนปรับปรุงและ
ระบบสาธารณูปโภค 

เครืองจกัร 
และอุปกรณ์โรงงาน เสาโทรคมนาคม 

เครืองตกแต่งและ
เครืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์
ระหว่างติดตั(ง รวม 

ราคาทุน :- 
ณ วนัที 1 มกราคม 2563 253,703,903.28 150,014,922.58 234,255,627.66 - 14,474,474.13 21,416,845.82 6,782,892.60 680,648,666.07 
ซื(อเพิม  -  - 1,162,006.95 4,580,249.75 605,998.56 2,074,766.36 19,823,959.80 28,246,981.42 
โอนเขา้  -  - 59,475,593.32 - - 4,280,585.08 - 63,756,178.40 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  - (477,767.00) (85,473,089.94) - (1,872,828.35) (5,793,010.08)  - (93,616,695.37) 
โอนออก  -  - (392,125.00) - (209,500.00) (2,495,073.59)  - (3,096,698.59) 
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการ 

แปลงค่างบการเงิน (641.38) (8,913.89)  -  -  - (23,499.50) (12,953.40) (46,008.17) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 253,703,261.90  149,528,241.69 209,028,012.99 4,580,249.75 12,998,144.34 19,460,614.09 26,593,899.00 675,892,423.76 

ค่าเสือมราคาสะสม :- 
ณ วนัที 1 มกราคม 2563  - (130,100,752.91) (161,509,344.83) - (11,493,922.29) (12,067,979.31)   -  (315,171,999.34) 
โอนเขา้  -  - (26,241,852.46) - - (1,598,659.94)   -  (27,840,512.40) 
โอนออก  - 461,324.02 36,903,948.58 - 1,157,585.93 2,236,965.01   -  40,759,823.54 
ค่าเสือมราคาสําหรับปี  - (1,985,135.10) (11,143,302.35) (34,562.49) (923,278.98) (1,078,564.29)   -  (15,164,843.21) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย  -  - 392,120.00 - 209,497.00 2,212,868.42   -  2,814,485.42 
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการ 

แปลงค่างบการเงิน  - 7,304.68   -  - - 22,096.69   -  29,401.37 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563  - (131,617,259.31) (161,598,431.06) (34,562.49) (11,050,118.34) (10,273,273.42)   -  (314,573,644.62) 
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(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม 

ทีดินและ 
ส่วนปรับปรุงทีดิน 

อาคาร ส่วนปรับปรุง และ
ระบบสาธารณูปโภค 

เครืองจกัร 
และอุปกรณ์โรงงาน เสาโทรคมนาคม 

เครืองตกแต่งและ
เครืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์
ระหว่างติดตั(ง รวม 

ค่าเผือการดอ้ยค่า :- 
ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - (16,442.95) (33,833,686.57) - (715,242.41) (2,560,071.52) - (37,125,443.45) 
โอนเขา้ -  - (21,615,462.69) - - (1,622,602.40) - (23,238,065.09) 
เพิมขึ(น (184,783.32) (2,247,128.29) (2,458,913.08) - - (5,761,762.96) (3,731,953.90) (14,384,541.55) 
โอนออก  - 16,442.95 33,833,686.57 - 715,242.41 2,560,071.52 - 37,125,443.45 
ลดลง  -  -    -  - - - -   -  
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการ 

แปลงค่างบการเงิน 9,521.42 115,788.84  - - - 263,097.83 192,298.14 580,706.23 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 (175,261.90) (2,131,339.45) (24,074,375.77) - - (7,121,267.53) (3,539,655.76) (37,041,900.41) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :- 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 253,528,000.00 15,779,642.93 23,355,206.16 4,545,687.26 1,948,026.00 2,066,073.14 23,054,243.24 324,276,878.73 

ค่าเสือมราคาทีอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 15,164,843.21 
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(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ทีดินและ 
ส่วนปรับปรุงทีดิน 

อาคาร ส่วนปรับปรุง  
และระบบสาธารณูปโภค 

เครืองจกัร 
และอุปกรณ์โรงงาน 

เครืองตกแต่งและเครืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์
ระหว่างติดตั(ง รวม 

ราคาทุน :- 
ณ วนัที 1 มกราคม 2564 253,528,000.00 147,092,425.00 149,552,419.67 12,974,136.43 8,758,538.01 3,513,883.45 575,419,402.56 
ซื(อเพิม - 6,570,951.05 185,250.00 1,655,175.42 3,174,600.00 11,922,093.56 23,508,070.03 
โอนเขา้ - - 3,230,283.45 - 2,456,275.40 - 5,686,558.85 
โอนออก - - - - - (3,230,283.45) (3,230,283.45) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (7,493,252.93) (11,068,954.28) (1,041,513.47) (2,002,979.44) - (21,606,700.12) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 253,528,000.00 146,170,123.12 141,898,998.84 13,587,798.38 12,386,433.97 12,205,693.56 579,777,047.87 

ค่าเสือมราคาสะสม :- 
ณ วนัที 1 มกราคม 2564 - (131,312,782.07) (129,926,178.68) (11,048,193.39) (6,691,264.75) - (278,978,418.89) 
โอนเขา้ - - - - (994,100.70) - (994,100.70) 
ค่าเสือมราคาสําหรับปี - (1,735,735.10) (5,653,025.80) (825,300.78) (214,765.49) - (8,428,827.17) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - 7,493,238.93 10,999,620.57 1,011,466.50 2,977.44 - 19,507,303.44 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 - (125,555,278.24) (124,579,583.91) (10,862,027.67) (7,897,153.50) - (268,894,043.32) 

ค่าเผือการดอ้ยค่า :- 
ณ วนัที 1 มกราคม 2564 - - - - (598,130.84) - (598,130.84) 
เพิมขึ(น - - - - - - - 
ลดลง - - - - 598,130.84 - 598,130.84 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 - - - - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 253,528,000.00 20,614,844.88 17,319,414.93 2,725,770.71 4,489,280.47 12,205,693.56 310,883,004.55 

ค่าเสือมราคาทีอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 8,428,827.17 
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(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ทีดินและ 
ส่วนปรับปรุงทีดิน 

อาคาร ส่วนปรับปรุง  
และระบบสาธารณูปโภค 

เครืองจกัร 
และอุปกรณ์โรงงาน 

เครืองตกแต่งและเครืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์
ระหว่างติดตั(ง รวม 

ราคาทุน :- 
ณ วนัที 1 มกราคม 2563 253,528,000.00 147,092,425.00 148,782,537.72 12,601,645.78 9,178,845.24 3,230,283.45 574,413,737.19 
ซื(อเพิม - - 1,162,006.95 581,990.65 2,074,766.36 283,600.00 4,102,363.96 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (392,125.00) (209,500.00) (2,495,073.59) - (3,096,698.59) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 253,528,000.00 147,092,425.00 149,552,419.67 12,974,136.43 8,758,538.01 3,513,883.45 575,419,402.56 

ค่าเสือมราคาสะสม :- 
ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - (129,456,074.01) (124,605,396.25) (10,336,336.36) (8,568,870.23) - (272,966,676.85) 
ค่าเสือมราคาสําหรับปี - (1,856,708.06) (5,712,902.43)  (921,354.03) (335,262.94) - (8,826,227.46) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - 392,120.00  209,497.00  2,212,868.42 - 2,814,485.42 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 - (131,312,782.07) (129,926,178.68) (11,048,193.39) (6,691,264.75) - (278,978,418.89) 

ค่าเผือการดอ้ยค่า :-        

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - - - - - - - 

เพิมขึ(น - - - - (598,130.84) - (598,130.84) 
ลดลง - - - - - - - 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 - - - - (598,130.84) - (598,130.84) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 253,528,000.00 15,779,642.93 19,626,240.99 1,925,943.04 1,469,142.42 3,513,883.45 295,842,852.83 

ค่าเสือมราคาทีอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 8,826,227.46 
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ณ วันที  31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบ ริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จํานวนหนึ งซึ งตัดค่าเสื อมราคาหมดแล้ว 
แต่ยงัใชง้านอยู ่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน 216.77 ลา้นบาท (2563 : จาํนวน 
232.71 ลา้นบาท) 

ในระหว่างปี 2563 ฝ่ายบริหารของ UWCC (Cambodia) Company Limited รับรู้ขาดทุนดอ้ยค่าเครืองจกัรและ
อุปกรณ์จาํนวน 10.69 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เนืองจากฝ่ายบริหารประเมินแลว้ว่ามูลค่าทีจะไดรั้บคืน 
ตํากวา่ราคาตามบญัชี 

17. สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม 

ค่าเช่าพื(นที เครืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ รวม 
ณ วนัที 1 มกราคม 2563 1,724,336.99 - 4,611,057.35 6,335,394.34 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึ(น - 210,837.44 - 210,837.44 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลง - - (334,626.47) (334,626.47) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (1,379,469.60) (30,747.15) (718,155.45) (2,128,372.20) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 344,867.39 180,090.29 3,558,275.43 4,083,233.11 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึ(น  10,516,127.06 574,834.29 - 11,090,961.35 
โอนออกไปเป็นทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - - (1,462,174.70) (1,462,174.70) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (1,290,894.20) (116,579.98) (556,512.33) (1,963,986.51) 
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการ  

แปลงค่างบการเงิน 108,761.50 - - 108,761.50 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 9,678,861.75 638,344.60 1,539,588.40 11,856,794.75 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเช่าพื(นที เครืองใชส้าํนกังาน ยานพาหนะ รวม 
ณ วนัที 1 มกราคม 2563 1,724,336.99 - 4,611,057.35 6,335,394.34 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึ(น - 210,837.44 - 210,837.44 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลง - - (334,626.47) (334,626.47) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (1,379,469.60) (30,747.15) (718,155.45) (2,128,372.20) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 344,867.39 180,090.29 3,558,275.43 4,083,233.11 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึ(น  1,171,693.71 574,834.29 - 1,746,528.00 
โอนออกไปเป็นทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - - (1,462,174.70) (1,462,174.70) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (646,160.04) (116,579.98) (556,512.33) (1,319,252.35) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 870,401.06 638,344.60 1,539,588.40 3,048,334.06 
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ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 2564 2563 

ดอกเบี(ยจ่ายจากหนี( สินตามสัญญาเช่า 811,554.43 210,228.78 213,022.73 162,105.13 
ค่าเช่าสาํหรับสัญญาเช่าระยะสั(น 1,111,540.07 2,967,668.35 523,165.66 923,208.40 

18. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั(ง รวม 

ราคาทุน :- 
ณ วนัที 1 มกราคม 2564 7,568,600.81 4,778,500.00 12,347,100.81 
ซื(อเพิม 133,091.06 1,175,000.00 1,308,091.06 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (447,125.00) (3,412,500.00) (3,859,625.00) 

  ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า 
งบการเงิน 1,664.09 - 1,664.09 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 7,256,230.96 2,541,000.00 9,797,230.96 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม :- 

ณ วนัที 1 มกราคม 2564 (6,108,278.64) - (6,108,278.64) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (422,103.19) - (422,103.19) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย 446,931.51 - 446,931.51 

  ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า 
งบการเงิน (1,079.95) - (1,079.95) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 (6,084,530.27) - (6,084,530.27) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี :- 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 1,171,700.69 2,541,000.00 3,712,700.69 

 ค่าตดัจาํหน่ายทีอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 422,103.19 

Page 127



(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั(ง รวม 

ราคาทุน:- 
ณ วนัที 1 มกราคม 2563 7,424,600.81 - 7,424,600.81 
ซื(อเพิม 144,000.00 4,778,500.00 4,922,500.00 
โอนออก - - - 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 7,568,600.81 4,778,500.00 12,347,100.81 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:- 
ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (5,634,692.11) - (5,634,692.11) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (473,586.53) - (473,586.53) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 (6,108,278.64) - (6,108,278.64) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 1,460,322.17 4,778,500.00 6,238,822.17 

 ค่าตดัจาํหน่ายทีอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 473,586.53 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั(ง รวม 

ราคาทุน:- 
ณ วนัที 1 มกราคม 2564 7,568,600.81  3,719,750.00 11,288,350.81 
ซื(อเพิม - 1,175,000.00 1,175,000.00 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (447,125.00) (2,353,750.00) (2,800,875.00) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 7,121,475.81 2,541,000.00 9,662,475.81 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:- 
ณ วนัที 1 มกราคม 2564 (6,108,278.64) - (6,108,278.64) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (335,709.79) - (335,709.79) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย 446,931.51 - 446,931.51 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 (5,997,056.92) - (5,997,056.92) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 1,124,418.89 2,541,000.00 3,665,418.89 

 ค่าตดัจาํหน่ายทีอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 335,709.79 
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(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั(ง รวม 

ราคาทุน:- 
ณ วนัที 1 มกราคม 2563 7,424,600.81 - 7,424,600.81 
ซื(อเพิม 144,000.00 3,719,750.00 3,863,750.00 
โอนออก - - - 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 7,568,600.81  3,719,750.00 11,288,350.81 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม:- 
ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (5,634,692.11) - (5,634,692.11) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (473,586.53) - (473,586.53) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 (6,108,278.64) - (6,108,278.64) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :- 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 1,460,322.17  3,719,750.00 5,180,072.17 

 ค่าตดัจาํหน่ายทีอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 473,586.53 

19. เจา้หนี(การคา้และเจา้หนี(หมุนเวียนอืน - กิจการอืน

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 2564 2563 

เจา้หนี(การคา้ 12,854,315.13 75,793,155.32 12,854,315.13 75,749,030.60 
เจา้หนี( อืน 4,433,361.48 8,964,727.96 1,669,706.19 3,155,889.90 
เจา้หนี(ค่าทรัพยสิ์น 6,326,730.56 185,000.00 3,278,859.20 185,000.00 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18,631,210.13 35,295,612.06 16,063,535.75 25,982,820.02 
ดอกเบี(ยคา้งจ่าย 495,781.35 309,938.52 - 309,938.52 
ภาษีขายรอเรียกเก็บ 2,688,237.32 2,828,151.18 2,688,237.32 2,828,151.18 
ภาษีหกั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 747,623.19 594,833.87 384,234.49 302,625.09 
เจา้หนี(กรมสรรพากร 2,635.00 174,146.64 - 174,146.64 

 รวม 46,179,894.16 124,145,565.55 36,938,888.08 108,687,601.95 
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เมือวนัที 21 ธันวาคม 2564 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกอุทธรณ์ของบริษัท ในคดีทีศาลแรงงานกลางได้
พิพากษาให้บริษทัชาํระเงินค่าเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรมให้กบัพนักงานทีถูกเลิกจา้งเป็นเงินจาํนวน 10.60 
ล้านบาท ทั( งนี(  บริษัทได้มอบหมายทนายความใช้สิทธิทางกฎหมายต่อสู้คดีในชั(นฎีกาต่อไป ซึ งคดีอยู่ระหว่าง 
ขออนุญาตฎีกา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับรู้หนี( สินตามคาํพิพากษาของศาลแรงงานกลางดังกล่าวแล้วโดยแสดง
รวมอยูใ่นบญัชีค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายขา้งตน้ 

20. หนี( สินทีเกิดจากสัญญา-กิจการอืน

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 2564 2563 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 3,868,167.55 1,197,370.11 1,620,448.84 1,197,370.11 

21. เงินกูย้ืมระยะสั(นจากบริษทัอืน

ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 
เงินกูย้ืมระยะสั(นจากบริษทัอืน - 57,000,000.00 - 57,000,000.00 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะสั(นจากบริษทัอืนมีกาํหนดชาํระเงินตน้คืนทั(งจาํนวนในเดือนมิถุนายน 
2564 และสิงหาคม 2564 โดยมีอัตราดอกเบี( ยคงทีร้อยละ 6.25 ต่อปี  ซึ งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั( นทีไม่มีหลักประกัน 
ในระหวา่งปี 2564 บริษทัไดจ่้ายชาํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวทั(งจาํนวนแลว้ 

22. หนี( สินตามสัญญาเช่า

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 2564 2563 

หนี( สินตามสัญญาเช่า-กิจการอืน 10,361,217.92 1,725,190.33 1,202,465.09 1,725,190.33 
หนี( สินตามสัญญาเช่า-กิจการทีเกียวขอ้งกนั 889,650.96 1,724,336.99 889,650.96 1,724,336.99 

รวม 11,250,868.88 3,449,527.32 2,092,116.05 3,449,527.32 
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การเปลียนแปลงของหนี( สินตามสัญญาเช่าสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี(  

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 
หนี( สินตามสัญญาเช่าตน้ปี 3,449,527.32 5,442,196.53 3,449,527.32 4,985,814.18 
ทาํสัญญาเพิมระหว่างปี 11,207,783.10 210,837.44 1,746,528.00 210,837.44 
จ่ายชาํระระหว่างปี (3,395,174.60) (2,203,506.65) (3,103,939.27) (1,747,124.30) 
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการ

แปลงค่างบการเงิน (11,266.94) - - - 
หนี( สินตามสัญญาเช่าปลายปี 11,250,868.88 3,449,527.32 2,092,116.05 3,449,527.32 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า มีดงันี(  

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 
หนี( สินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบี(ยจ่าย  
รอตดับญัชี สุทธิ 

หนี( สินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบี(ยจ่าย  
รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 2,132,438.58 (674,596.72) 1,457,841.86 1,215,104.00 (88,910.00) 1,126,194.00 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,876,227.25 (2,140,183.88) 2,736,043.37 1,019,716.66 (53,794.61) 965,922.05 
เกินกว่า 5 ปี 9,275,354.70 (2,218,371.05) 7,056,983.65 - - - 

รวม 16,284,020.53 (5,033,151.65) 11,250,868.88 2,234,820.66 (142,704.61) 2,092,116.05 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 
หนี( สินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบี(ยจ่าย  
รอตดับญัชี สุทธิ 

หนี( สินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบี(ยจ่าย  
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 วนัที  31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ทาํสัญญาเช่ากับคู่สัญญาหลายแห่งเพือเช่าทีดิน พื(นทีสํานักงาน 
ยานพาหนะและเครืองใช้สํานักงาน จาํนวน 17 สัญญา (2563 : จาํนวน 6 สัญญา) สัญญาเช่ากาํหนดชาํระค่าเช่าเป็น
งวดรายเดือนตั(งแต่เดือนละ 4,500.00 บาทถึงเดือนละ 46,042.06 บาท และตั(งแต่เดือนละ 10,526.32 เปโซฟิลิปปินส์ 
ถึงเดือนละ 21,052.63  เปโซฟิลิปปินส์  (2563 : เดือนละ 5,000.00 บาทถึงเดือนละ 120,000.00 บาท) โดยมีระยะเวลา
การเช่าตั(งแต่ 2 ปีถึง 15 ปี (2563 : 3 ปี ถึง 5 ปี) 
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23. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

การเปลียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงานสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี(  

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ตน้ปี 35,558,440.72 40,485,944.72 35,558,440.72 40,485,944.72 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,419,941.85 2,865,903.26 2,223,588.85 2,865,903.26 
ดอกเบี(ยจากภาระผกูพนั 376,688.57 991,284.12 375,876.29 991,284.12 
ขาดทุนจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - 8,043,772.58 - 8,043,772.58 
(กาํไร)ขาดทุนจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (933,760.67) 202,134.17 (933,760.67) 202,134.17 
ขาดทุนจากการปรับปรุงจากประสบการณ ์ 462,405.27 1,927,736.28 462,405.27 1,927,736.28 
ผลประโยชน์ทีจ่าย (3,593,752.00) (18,958,334.41) (3,593,752.00) (18,958,334.41) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ปลายปี 34,289,963.74 35,558,440.72 34,092,798.46 35,558,440.72 

สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีสําคญั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
มีดงันี(  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด ณ วนัสิ(นปี 1.69% - 2.20% 1.69% 1.69% 1.09% 
อตัราการเพิมขึ(นของเงินเดือน 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 
อตัราส่วนของพนกังานทีคาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณ 1.91% - 34.38% 5.73% - 34.38% 5.73% - 34.38% 5.73% - 34.38% 

การเปลียนแปลงสมมติฐานในการประมาณการภาระผูกพัน ณ วันที  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จะมี
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ดงันี(

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานเพิมขึ(น (ลดลง) 
2564 2563 2564 2563 

ถา้อตัราคิดลดเพิมขึ(น 0.50%  (908,079.06) (929,027.00) (898,645.00) (929,027.00) 
ถา้อตัราคิดลดลดลง 0.50%  963,240.91 985,924.00 953,269.00 985,924.00 

ถา้อตัราการเพิมขึ(นของเงินเดือนเพิมขึ(น 1.00% 1,913,985.93 2,327,133.00 1,894,047.00 2,327,133.00 
ถา้อตัราการเพิมขึ(นของเงินเดือนลดลง 1.00% (1,738,920.63) (2,112,255.00) (1,720,693.00) (2,112,255.00) 

ถา้อตัราส่วนของพนกังานทีคาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณเพิมขึ(น 20.00% (2,398,981.55) (2,948,712.00) (2,391,061.00) (2,948,712.00) 
ถา้อตัราส่วนของพนกังานทีคาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณลดลง 20.00% 2,847,788.27 3,527,929.00 2,839,529.00 3,527,929.00 
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การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานโดยไม่คิดลด มีดงันี(  
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 2564 2563 

ไม่เกิน 1 ปี 8,860,841.00 3,669,999.00 8,860,841.00 3,669,999.00 
1 - 5 ปี 12,979,264.00 23,436,865.00 12,979,264.00 23,436,865.00 
เกินกว่า 5 ปี 15,972,739.98 29,264,807.00 15,727,178.00 29,264,807.00 

รวม 37,812,844.98 56,371,671.00 37,567,283.00 56,371,671.00 

ณ วันที  31 ธันวาคม 2564  ระยะเวลาถัวเฉลียถ่วงนํ( าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานของ 
กลุ่มบริษทัประมาณ 8 - 11 ปีในงบการเงินรวมและประมาณ 8 ปี ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (2563 : ประมาณ 8 ปี 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

24. หนี( สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

การเปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี( สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 
และ 2563 มีดงันี(  

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม 

1 มกราคม รับรู้ในกาํไร 31 ธันวาคม รับรู้ในกาํไร 31 ธันวาคม 
2563 หรือขาดทุน 2563 หรือขาดทุน 2564 

ลูกหนี(การคา้และลูกหนี(หมุนเวียนอืน - กิจการอืน 788,478.80 (325,906.00) 462,572.80 (462,572.80) - 
สินคา้คงเหลือ 7,795,403.08 (3,385,462.00) 4,409,941.08 (4,409,941.08) - 
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (49,765,239.00)   - (49,765,239.00) - (49,765,239.00) 
หุ้นกู ้ (159,503.65) 159,503.65 - - - 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,801,743.59 (676,475.53) 6,125,268.06 - 6,125,268.06 
หนี( สินตามสัญญาเช่า (629,429.37) (107,597.00) (737,026.37) 495,049.88 (241,976.49) 

รวม (35,168,546.55) (4,335,936.88) (39,504,483.43) (4,377,464.00) (43,881,947.43) 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 มกราคม รับรู้ในกาํไร 31 ธนัวาคม รับรู้ในกาํไร 31 ธนัวาคม 
2563 หรือขาดทุน 2563 หรือขาดทุน 2564 

ลูกหนี(การคา้และลูกหนี(หมุนเวียนอืน - กิจการอืน 788,478.80 (325,906.00) 462,572.80 (462,572.80) - 
สินคา้คงเหลือ 7,795,403.08 (3,385,462.00) 4,409,941.08 (4,409,941.08) - 
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (49,765,239.00)   - (49,765,239.00) - (49,765,239.00) 
หุ้นกู ้ (159,503.65) 159,503.65 - - - 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,801,743.59 (676,475.53) 6,125,268.06 - 6,125,268.06 
หนี( สินตามสัญญาเช่า (629,429.37) (107,597.00) (737,026.37) 495,049.88 (241,976.49) 

รวม (35,168,546.55) (4,335,936.88) (39,504,483.43) (4,377,464.00) (43,881,947.43) 
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กลุ่มบริษทัแสดงรายการสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีโดยหักกลบกับหนี( สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 
ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกรณีทีสินทรัพยแ์ละหนี( สินดงักล่าวเกียวขอ้งกบัหน่วยภาษีเดียวกนัและถูกจดัเก็บภาษี  
โดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั ดงันี(  

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

จาํนวนเงินทีรับรู้เป็นสินทรัพย/์ 
    หนี( สินในงบแสดงฐานะการเงิน 
 - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - - - 
 - หนี( สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 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 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย  
 

   (หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้     

- หมดอายใุนอีก 1 ปี 10,316,191.40 10,316,191.40 - - 
- หมดอายใุนอีก 2 -13 ปี 88,106,750.39 199,205,791.94 55,770,545.46 135,871,734.97 

ผลแตกต่างชัวคราว 11,662,627.56 41,934,846.81 58,221,712.15 81,950,103.61 

                     รวม 110,085,569.35 251,456,830.15 113,992,257.61 217,821,838.58 

สินทรัพยแ์ละหนี( สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมทีกลุ่มบริษทัไม่ได้
รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม 

2564 2563 

 สินทรัพย(์หนี( สิน)ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีทียงัไม่ไดรั้บรู้ 

- บริษทัยอ่ย (32,862,871.60) (32,862,871.60) 
- บริษทัร่วม (246,006.90) (28,203,134.54) 

 รวม (33,108,878.50) (61,066,006.14) 
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25. ทุนเรือนหุน้

จาํนวนหุน้ หุน้สามญั 
(หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 

ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท) 
ณ วนัที 1 มกราคม 2563 19,071,197,130 1,907,119,713.00 
ลดทุนระหวา่งปี (5,908,671,250)  (590,867,125.00) 
เพิมทุนระหวา่งปี  3,948,757,764 394,875,776.40 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 17,111,283,644 1,711,128,364.40 
ลดทุนระหวา่งปี (3,948,757,764)  (394,875,776.40) 
เพิมทุนระหวา่งปี 30,273,809,524 3,027,380,952.40 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 43,436,335,404 4,343,633,540.40 

จาํนวนหุ้น หุ้นสามญั ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้น ส่วนตํากว่ามูลค่าหุ้น รวม 
(หน่วย : หุ้น) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท) 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ (มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท) 
ณ วนัที 1 มกราคม 2563 13,162,525,880 1,316,252,588.00 264,331,892.88 - 1,580,584,480.88 
ออกหุ้นเพิมระหว่างปี  - - -  - - 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 13,162,525,880 1,316,252,588.00 264,331,892.88 - 1,580,584,480.88 
ออกหุ้นเพิมระหว่างปี 13,162,525,880 1,316,252,588.00 - (789,751,552.80) 526,501,035.20 
ค่าใชจ่้ายในการจาํหน่ายหุ้นสามญั  - - - (981,462.43) (981,462.43) 
การใชสิ้ทธิของ STOWER-W3 4,765,414 476,541.40 - (95,308.28) 381,233.12 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 26,329,817,174 2,632,981,717.40 264,331,892.88 (790,828,323.51) 2,106,485,286.77 

ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เมือวนัที 29 เมษายน 2563  ไดมี้มติเป็นเอกฉนัท ์ดงันี(  

-  อ นุ มั ติก ารลด ทุ น จด ท ะเบี ยน ข องบ ริษัท จากทุ น จดท ะเบี ยน เดิม จําน วน  1,907,119,713.00 บ าท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,316,252,588.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที ย ังไม่ได้จําหน่ายจํานวน 
5,908,671,250 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

- อนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจาํนวน 1,316,252,588.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จาํนวน 1,711,128,364.40 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 3,948,757,764 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพือ
รองรับการเพิมทุนแบบมอบอาํนาจทัวไป (General Mandate) 

-  อนุมติัให้จดัสรรหุ้นเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 3,948,757,764 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ภายใต้
เงือนไขและสัดส่วนตามกฎระเบียบทีเกียวขอ้งของวตัถุประสงคก์ารเพิมทุนแบบมอบอาํนาจทัวไป(General Mandate) 
ดงันี(  
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1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนใหม่ จาํนวน 2,632,505,176 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชาํระแลว้ ณ วนัที
คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พิมทุน) เพือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 

 

    2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนใหม่ จาํนวน 1,316,252,588 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชาํระแลว้ ณ วนัที
คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พิมทุน) เพือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 

 

บริษัทได้ดําเนินการเปลียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมือวนัที              
15 พฤษภาคม 2563 สาํหรับการลดทุนจดทะเบียนและเมือวนัที 18 พฤษภาคม 2563 สาํหรับการเพิมทุนจดทะเบียน 

 

ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เมือวนัที 29 เมษายน 2564  ไดมี้มติเป็นเอกฉนัท ์ดงันี(  
 

-  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,711,128,364.40 บาท เป็น                     
ทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,316,252,588.00 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัทียงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 3,948,757,764 
หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

 

- อนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจาํนวน 1,316,252,588.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จาํนวน 4,343,633,540.40 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 30,273,809,524 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 
เพือรองรับการจดัสรรหุน้ ดงัต่อไปนี(  

 

1) การจดัสรรหุน้เพิมทุนใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) จาํนวน 13,162,525,880 หุน้ 
2) เพือรองรับการใช้สิทธิซื( อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื( อหุ้นสามัญของบริษัทครั( งที  3                   

STOWER-W3 จาํนวน 13,162,525,880 หุน้ และ 
3) เพือรองรับการเพิมทุนแบบมอบอาํนาจทัวไปจาํนวน 3,948,757,764 หุน้  

 

-  อนุมติัให้จดัสรรหุน้เพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 13,162,525,880 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 
เพือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นทีแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอตัราส่วน              
การจดัสรร 1 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพิมทุน โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 0.04 บาท 

 

-  อนุมติัให้จดัสรรหุน้เพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 13,162,525,880 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 
เพือรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ STOWER-W3 ทีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ 

 

-   อนุมติัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ครั( งที 3 STOWER-W3 เพือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษัททีจองซื( อและชําระค่าหุ้นสามัญเพิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจํานวนไม่เกิน 13,162,525,880 หน่วย ใน
อตัราส่วนการจดัสรร 1 หุน้สามญัใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ STOWER-W3 โดยไม่คิดมูลค่า 
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-  อนุมติัให้จดัสรรหุ้นเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัแบบมอบอาํนาจทัวไป (General Mandate) เป็นจาํนวน               
ไม่เกิน 3,948,757,764 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรดงันี(  

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,974,378,882 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 30 ของทุนชาํระแลว้ เพือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) หรือ 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 658,126,294 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท คิดเป็น              
ร้อยละ ~� ของทุนชาํระแลว้ เพือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัวไป (Public Offering) หรือ 

  3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,316,252,588 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท คิดเป็น                 
ร้อยละ 10 ของทุนชาํระแลว้ เพือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

 

บริษัทได้ดําเนินการเปลียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมือวนัที              
5 พฤษภาคม 2564 สาํหรับการลดทุนจดทะเบียนและเมือวนัที 6 พฤษภาคม 2564 สาํหรับการเพิมทุนจดทะเบียน 

 

เมือวนัที 28 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัที 8 มิถุนายน 2564 บริษทัไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
จาํนวน 13,162,525,880 หุน้ หุน้สามญัดงักล่าวมีมูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาทโดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 0.04 บาท 
รวมเป็นเงินทั(งสิ(น 526,501,035.20 บาท และบริษทัไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายเกียวกบัการจดัจาํหน่ายหุน้สุทธิจากภาษีเงินได้
จาํนวน 981,462.43 บาท เป็นรายการในบญัชีส่วนตํากวา่มูลค่าหุน้สามญั 

 

บริษทัได้ดาํเนินการเปลียนแปลงทุนจดทะเบียนชําระแล้วจากจาํนวน 1,316,252,588.00 บาท เป็นจาํนวน 
2,632,505,176.00 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 10 มิถุนายน 2564 

 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพือซื(อหุ้นสามญั (STOWER-W3) 
 

เมื อวันที  11 มิ ถุนายน 2564 บริษัทได้ออกใบสําคัญ สิทธิ (STOWER-W3) ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมจํานวน 
13,162,525,880 หน่วย โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซื(อหุน้สามญั (STOWER-W3) มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี(  

 

- เป็นแบบระบุชือผูถื้อและเปลียนมือได ้และเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดเอม็ เอ ไอ 
- อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 2 ปี 
- วนัทีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 11 มิถุนายน 2564 
- อตัราการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุน้ 
- ราคาใชสิ้ทธิ 0.08 บาทต่อหุน้ 
- กาํหนดการใชสิ้ทธิทุกวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายนและธันวาคมของทุกปี วนัใช้

สิทธิครั( งแรกคือวนัที 30 กนัยายน 2564 และวนัใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ยคือวนัที 10 มิถุนายน 2566 
 

ในระหว่างปีสิ(นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัได้จดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชาํระแล้วเพิมขึ(นจาํนวน 
476,541.40 บาท เนืองจากผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื( อหุ้นสามัญเมือวันที  30 กันยายน 2564 จาํนวน 
4,765,414 หุ้น และบริษัทได้จดทะเบียนการเพิมทุนจากการใช้สิทธิซื( อหุ้นดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 7 ตุลาคม 2564 
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ณ วนัที  31 ธันวาคม 2564 ใบสําคัญแสดงสิทธิซื( อหุ้นสามัญ (STOWER-W3) ทียงัไม่ได้ใช้สิทธิมีจาํนวน 
13,157,760,466 หน่วย 

การจดัการความเสียงในส่วนของทุน 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของกลุ่มบริษัทนั( นเพือดํารงไวซึ้ งความสามารถในการ
ดาํเนินงานอย่างต่อเนืองของกลุ่มบริษทัเพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้มีส่วนไดเ้สียอืน 
และเพือดาํรงไวซึ้งโครงสร้างของทุนทีเหมาะสมเพือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

ในการดํารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้น 
การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพือลดภาระหนี(  

26. สาํรองตามกฎหมาย

ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535  บริษทัต้องจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนของบริษทั  สาํรองตามกฎหมายไม่สามารถนาํมาจ่ายเงินปันผลได ้

27. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี(  
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 2564 2563 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปัจจุบนั 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่าง 

 ชัวคราวทีรับรู้เมือเริมแรกและทีกลบัรายการของ 
- ส่วนงานดาํเนินงานต่อเนือง 4,377,464.00 4,335,936.88 4,377,464.00 4,335,936.88 
- ส่วนงานดาํเนินงานทียกเลิก - 4,152,723.42 -  - 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 4,377,464.00 8,488,660.30 4,377,464.00 4,335,936.88 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัขาดทุนทางบญัชี สําหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 
2563 มีดงันี(

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

ขาดทุนทางบญัชีจากการดาํเนินงาน (46,222,695.33) (80,359,201.62) (10,900,398.54) (383,012,493.55) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานทียกเลิก - (229,228,132.92) - - 

ขาดทุนทางบญัชี (46,222,695.33) (309,587,334.54) (10,900,398.54) (383,012,493.55) 

อตัราภาษีทีใช ้ 20% 20% 20% 20% 

ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีทีใช ้ (9,244,539.07) (61,917,466.91) (2,180,079.71) (76,602,498.71) 

ผลแตกต่างชัวคราวทีไมไ่ดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,481,865.80 13,833,378.02 1,573,307.14 12,151,949.81 

ผลแตกต่างชัวคราวงวดก่อนทีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี (5,490,437.69) (23,711,118.81) (4,508,787.08) (20,918,681.04) 

ค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถหกัในการคาํนวณกาํไรทางภาษ ี 1,252,392.19 2,328,726.32 844,942.52 1,403,567.63 

ค่าใชจ้่ายทีสามารถหกัในการคาํนวณกาํไรทางภาษไีดเ้พิม (2,357,330.36) (3,875,358.31) (272,958.44) (3,875,358.31) 

ผลกระทบของการปรับลดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,872,514.56 - 4,872,514.56 - 

ผลกระทบจากอตัราภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ย (1,226,424.03) (792,336.84) - - 

เงินไดที้ไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณกาํไรทางภาษ ี (247,918.01) - - - 

ผลขาดทุนจากการดาํเนินงานสาํหรับงวด 13,337,340.61 82,622,836.83 4,048,525.01 92,176,957.50 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 4,377,464.00 8,488,660.30 4,377,464.00 4,335,936.88 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดที้แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4,377,464.00 4,335,936.88 4,377,464.00 4,335,936.88 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานทียกเลิก - 4,152,723.42 - - 
4,377,464.00 8,488,660.30 4,377,464.00 4,335,936.88 

อตัราภาษีทีบงัคบัใช ้ 2564 2563 
- บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทย 

- กาํไรส่วนทีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 20% 20% 
- กาํไรส่วนทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

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

- บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ภาษีแบบเหมา 
และ 17% - 30% 

ภาษีแบบเหมา 
และ 17% - 30% 
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28. ขาดทุนต่อหุน้

ขาดทุนต่อหุน้ขั(นพื(นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) 
ทีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนํ(าหนกัของหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด 

สาํหรับขาดทุนต่อหุ้นปรับลด จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียทีออกและชาํระแลว้ไดป้รับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญั
เทียบเท่าปรับลดโดยสมมติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั( งหมด ซึ งคาํนวณจากจาํนวน 
ถวัเฉลียถ่วงนํ(าหนกัของหุน้สามญัทีบริษทัตอ้งออกเพือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั(งหมดให้เป็นหุน้สามญั โดย
สมมติว่าหากนาํเงินทีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิจากใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมาซื(อหุ้นสามญักลบัคืนในราคาตลาดหุ้น
สามญัเทียบเท่าปรับลด ไดแ้ก่ ใบสําคญัแสดงสิทธิซื(อหุ้นสามญัในกรณีทีราคาตามสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิมีมูลค่า
ตํากวา่ราคาตลาด 

การคาํนวณขาดทุนต่อหุ้นปรับลดสําหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จากการออกใบสําคญั 
แสดงสิทธิ โดยสมมติว่ามีการออกหุ้นสามญัจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิทั(งหมดนั(น แสดงผลลพัธ์เป็น
กาํไรต่อหุน้ทีไม่ปรับลดลง 

29. ขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบักระแสเงินสด

29.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 
เงินสด 396,953.30  492,341.89 396,953.30 415,816.00 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 268,843,758.53  74,869,456.83 222,137,457.56 64,204,578.88 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 1,759,939.89  225,073.23 129,250.00 180,492.68 
เงินฝากประจาํไม่เกิน 3 เดือน 5,580,583.75  8,313,557.27 5,580,583.75 8,313,557.27 

 รวม 276,581,235.47 83,900,429.22 228,244,244.61 73,114,444.83 
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29.2 รายการไม่กระทบเงินสด 
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 2564 2563 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้งัไม่ไดจ่้ายชาํระ  11,090,961.35 210,837.44 1,746,528.00 210,837.44 
 ซื(ออุปกรณ์ไม่ไดจ่้ายชาํระ 5,511,408.74 185,000.00 3,278,859.20 185,000.00 
  จัดประเภทจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็น

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์    1,462,174.70 - 1,462,174.70 - 
 ประมาณการรื(อถอนยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 1,624,617.20 - - - 
 ขายอุปกรณ์ยงัไม่ไดรั้บชาํระ 1,155,600.00 - - - 
 โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ป 

กาํไร(ขาดทุน)สะสม 
9,605,515.76 - - - 

29.3 หนี( สินทีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

การเปลียนแปลงของหนี( สินทีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
มีดงันี(  

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม 

1 มกราคม 2564 

รายการทีไม่เป็นเงินสด 

รายการเงินสด  การเปลียนแปลงอืน ทาํสัญญาเพิม 

        ผลต่างของอตัรา

แลกเปลียนจากการ

แปลงค่างบการเงิน 31 ธนัวาคม 2564 

 เงินกู้ยืมระยะสั( นจากกิจการที

เกียวขอ้งกนั 233,503,316.29 (145,000,000.00) 376,071.15 - - 88,879,387.44 

เงินกูย้ืมระยะสั(นจากกิจการอืน 57,000,000.00 (57,000,000.00) - - - - 

หนี( สินตามสัญญาเช่า 3,449,527.32 (3,395,174.61) - 11,090,961.35 105,554.82 11,250,868.88 
รวม 293,952,843.61 (205,395,174.61) 376,071.15 11,090,961.35 105,554.82 100,130,256.32 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม 

1 มกราคม 2563 

รายการทีไม่เป็นเงินสด 

รายการเงินสด  การเปลียนแปลงอืน ทาํสัญญาเพิม 

        ผลต่างของอตัรา

แลกเปลียนจากการ

แปลงค่างบการเงิน 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกู้ยืมระยะสั( นจากกิจการที

เกียวขอ้งกนั 253,497,938.21 (20,000,000.00) 5,378.08 - -   233,503,316.29 

เงินกูย้ืมระยะสั(นจากกิจการอืน 49,000,000.00 8,000,000.00 - - - 57,000,000.00 

หุ้นกู ้ 600,000,000.00 (600,000,000.00) - - - - 

หนี( สินตามสัญญาเช่า 5,442,196.53 (2,203,506.65) - 210,837.44 - 3,449,527.32 
รวม 907,940,134.74 (614,203,506.65) 5,378.08 210,837.44 - 293,952,843.61 
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(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 2564 
รายการทีไม่เป็นเงินสด 

รายการเงินสด  การเปลียนแปลงอืน ทาํสัญญาเพิม 31 ธนัวาคม 2564 

เงินกูย้ืมระยะสั(นจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 233,503,316.29 (145,000,000.00) 376,071.15 - 88,879,387.44 

เงินกูย้ืมระยะสั(นจากกิจการอืน 57,000,000.00 (57,000,000.00) - - - 

หนี( สินตามสัญญาเช่า 3,449,527.32 (3,103,939.27) - 1,746,528.00 2,092,116.05 
รวม 293,952,843.61 (205,103,939.27) 376,071.15 1,746,528.00 90,971,503.49 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 2563 
รายการทีไม่เป็นเงินสด 

รายการเงินสด  การเปลียนแปลงอืน ทาํสัญญาเพิม 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้ืมระยะสั(นจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 263,497,938.21 (30,000,000.00) 5,378.08 - 233,503,316.29 

เงินกูย้ืมระยะสั(นจากกิจการอืน 49,000,000.00 8,000,000.00 - - 57,000,000.00 

หุ้นกู ้ 600,000,000.00 (600,000,000.00) - - - 

หนี( สินตามสัญญาเช่า 4,985,814.18 (1,747,124.30) - 210,837.44 3,449,527.32 
รวม 917,483,752.39 (623,747,124.30) 5,378.08 210,837.44 293,952,843.61 

29.4 กระแสเงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย 

สําหรับปีสิ(นสุดวนัที  31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทจาํนวน 
3 บริษทัให้กับบริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี(  จาํกัด (มหาชน) และบริษัท เอเซีย คลีน เอ็นเนอร์จี(  จาํกัด 
(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12) กระแสเงินสดรับจากการสูญเสียอาํนาจการควบคุม มีดงันี(  

(หน่วย : บาท) 
สิงตอบแทนทีไดรั้บชาํระเป็นเงินสด 417,440,287.48 
หกั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12) (109,923,883.06) 
เงินสดรับจากการสูญเสียอาํนาจการควบคุม 307,516,404.42 

30. ผลประโยชน์ของพนกังาน

30.1 กองทุนสาํรองเลี(ยงชีพ 

สําหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสําหรับ 
การจ่ายสมทบเงินเขา้กองทุนสํารองเลี(ยงชีพเป็นจาํนวน 0.76 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ  (2563 : จาํนวน 1.19 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)  
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30.2 ผลประโยชน์พนกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุ 
 

สําหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณี 
การเลิกจา้งหรือเกษียณอายตุามขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงาน ดงันี(  

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 
ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,419,941.85 2,865,903.26 2,223,588.85 2,865,903.26 
ดอกเบี(ยจ่าย 376,688.57 991,284.12 375,876.29 991,284.12 

รวมส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 2,796,630.42 3,857,187.38 2,599,465.14 3,857,187.38 
ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน     
    ขาดทุนจากการเปลียนแปลงข้อสมมติด้าน

ประชากรศาสตร์ - 8,043,772.58 - 8,043,772.58 
 (กาํไร)ขาดทุนจากการเปลียนแปลงข้อสมมติ 

ทางการเงิน (933,760.67) 202,134.17 (933,760.67) 202,134.17 
 ขาดทุนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 462,405.27 1,927,736.28 462,405.27 1,927,736.28 

รวมส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (471,355.40) 10,173,643.03 (471,355.40) 10,173,643.03 
รวม 2,325,275.02 14,030,830.41 2,128,109.74 14,030,830.41 

 

รายการค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณี การเลิกจ้างหรือเกษียณ อายุสําหรับ ปี สิ( น สุดวันที                     
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดแ้สดงรวมอยูใ่นรายการประเภทต่าง ๆ  ดงันี(  

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนขาย 1,352,848.44 2,204,948.30 1,352,848.44 2,204,948.30 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 145,720.20 171,189.72 145,720.20 171,189.72 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 182,110.66 1,079,857.20 182,110.66 1,079,857.20 

ค่าตอบแทนกรรมการ 1,115,951.12 401,192.16 918,785.84 401,192.16 
 รวม 2,796,630.42 3,857,187.38 2,599,465.14 3,857,187.38 
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31. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ

รายการค่าใชจ่้ายบางรายการสามารถนาํมาแยกตามลกัษณะไดด้งันี(  
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 
 การเปลียนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงาน

ระหว่างทาํ 15,965,221.07 73,571,599.14 15,965,221.07 73,571,599.14 

 ซื(อสินคา้สาํเร็จรูป  4,002,641.15 2,285,059.60 4,002,641.15 2,285,059.60 

วสัดุและวตัถุดิบใชไ้ป 84,431,863.46 267,619,948.10 84,431,863.46 302,643,439.93 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 65,728,585.57 85,851,670.56 57,506,958.10 81,393,048.77 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 22,306,382.37 22,601,153.66 18,239,217.09 21,485,153.66 

ค่าเสือมราคา 11,582,015.99 17,293,215.41 9,748,079.52 11,069,988.10 

ค่าตดัจาํหน่าย 422,103.19 473,586.53 335,709.79 473,586.53 

ค่าทีปรึกษา 13,921,853.08 6,104,992.88 336,666.63 2,216,200.00 

ค่ารับจา้งเหมา 27,248,892.25 5,749,297.62 27,248,892.25 5,749,297.62 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 1,917,319.79 4,461,441.03 1,874,361.07 4,321,034.71 

ค่าขนส่ง 1,471,089.00 629,683.50 1,470,539.00 628,045.00 

ค่าสาธารณูปโภค 2,825,574.76 4,772,741.85 2,700,359.35 4,764,031.47 

ค่าเช่า 1,529,326.39 2,643,955.61 267,008.39 622,572.40 

ค่ารักษาความปลอดภยั 2,415,300.00 2,212,500.00 2,415,300.00 2,212,500.00 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

(โอนกลบั) (10,625,481.25) (30,271,226.53) (7,285,657.48) (30,271,226.53) 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ 810,947.36 7.00 810,947.36 7.00 

ขาดทุนจากสัญญาทีสร้างภาระ (โอนกลบั) 2,358,959.79 (64,686,729.82) 2,358,959.79 (64,686,729.82) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - - 1,230,034.52 333,848,402.54 

ผลขาดทุนดา้นเครดิต(โอนกลบั) (343,528.05) 23,963,666.33 (6,272,157.30) 54,801,293.76 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน - 2,405,387.03 - 9,635,956.10 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น(โอนกลบั) (598,130.84) 13,776,192.58 (598,130.84)  598,130.84 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 2,522.44 2,447,380.82 - 378,431.32 

Page 144



32. วงเงินสินเชือสถาบนัการเงิน

(หน่วย : ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 
วงเงินทั(งสิ(น วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั(งสิ(น วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ 

หนงัสือคํ(าประกนั 20.90 (11.86) 9.04 17.98 (12.62) 5.36 

33. ส่วนงานดาํเนินงาน

กลุ่มบริษทัไดร้ะบุส่วนงานดาํเนินงานโดยอา้งอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทั  ซึ งรายงานดงักล่าวไดรั้บ
การสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานเป็นประจาํเพือการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานดาํเนินงานตามลกัษณะของธุรกิจทีดาํเนินการ โดยกลุ่มบริษทัมีส่วนงานดาํเนินงาน
รวม 3 ส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานธุรกิจผลิตและจําหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 
ส่วนงานธุรกิจจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม และส่วนงานธุรกิจใหใ้ชเ้สาโทรคมนาคม 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน โดยพิจารณาจากกาํไรขั(นตน้ของส่วนงานโดยไม่ไดร้วม
รายการรายไดอื้น ดอกเบี(ยรับ กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลียน ค่าใชจ่้ายส่วนกลางต่าง ๆ และตน้ทุนทางการเงิน
ในการวดัผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนงาน 
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ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี(  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม 

ผลิตและจาํหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้า 
แรงสูงและเสาโทรคมนาคม 

จาํหน่าย 
สินคา้อุตสาหกรรม 

บริการให้ใชเ้สา 
โทรคมนาคม รวม 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 120.81 419.58 7.61 5.23 1.29 - 129.71 424.81 
กาํไร(ขาดทุน)ขั(นตน้ (42.54) 61.82 3.26 1.67 0.50 - (38.78) 63.49 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 71.64 - 
กาํไรจากอตัราแลกเปลียน       9.56 - 
รายไดจ้ากการขายเศษซากวตัถุดิบ       29.25 41.25 
โอนกลบัค่าเผือจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 0.94 1.05 
ดอกเบี(ยรับ 0.63 0.27 
รายไดอ้ืน 8.69 7.44 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (3.02) (4.13) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (104.49) (96.82) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน - (0.06) 
ผลขาดทุนจากสัญญาทีสร้างภาระ (2.36) - 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - (45.43) 
ผลขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน - (2.41) 
ตน้ทุนทางการเงิน (13.57) (42.35) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4.71) (2.66) 
ขาดทุนก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (46.22) (80.36) 
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ขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัการกระทบยอดรายการทีมีสาระสาํคญัของแต่ละส่วนงานกบัจาํนวนรวมของกลุ่มบริษทั 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม 

ผลิตและจาํหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
และเสาโทรคมนาคม 

จาํหน่าย 
สินคา้อุตสาหกรรม 

บริการให้ใชเ้สา 
โทรคมนาคม ส่วนกลาง รวม 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
ค่าเสือมราคา 7.28 7.63 0.01 0.03 1.77 - 2.51 9.64 11.58 17.29 
ค่าตดัจาํหน่าย 0.23 0.36 - - 0.09 - 0.11 0.11  0.42  0.47 

ขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัเขตภูมิศาสตร์สาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี(
(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม 
ประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์ รวม 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 128.42 424.81 1.29 - 129.71 424.81 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครืองมือทางการเงินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี) 318.54 334.60 52.91 - 371.44 334.60 

สาํหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้กบัลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 2 รายเป็นจาํนวนเงิน 91.62 ลา้นบาท  จากส่วนงานผลิตและจาํหน่าย
เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม (2563 : กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้กบัลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 รายเป็นจาํนวนเงิน 330.08 ลา้นบาท  จากส่วนงานผลิตและ
จาํหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม) 
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34. การดาํเนินงานทียกเลิก

ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั( งที 1/2563 เมือวนัที 20 สิงหาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัการจาํหน่ายสินทรัพยที์เป็น
เงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จาํนวน 3 โรง กาํลงัการผลิตรวม 26.9 เมกะวตัต ์ในรูปแบบของการจาํหน่ายหุ้น
สามญัในบริษทัยอ่ยของบริษทัจาํนวน 3 บริษทัและการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี( เงินใหกู้ย้มืของบริษทัใหก้บับริษทัอืน 
และเมือวนัที 21 สิงหาคม 2563 ซึ งเป็นวนัซื(อขายเสร็จสมบูรณ์ บริษทัไดโ้อนกิจการของบริษทัยอ่ยของบริษทัจาํนวน 
3 บริษทัให้กบับริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี(  จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เอเซีย คลีน เอ็นเนอร์จี(  จาํกดัแลว้และ 
ไดย้กเลิกการดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนดงักล่าวในไตรมาสที 3 ปี 2563 

สําหรับปีสิ(นสุดวนัที  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทได้นําเสนอผลของการดําเนินงานทียกเลิก
สําหรับงวดปัจจุบนัและงวดเปรียบเทียบเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม โดยมีรายละเอียด
เพิมเติมดงันี(  

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม 

2564 2563 
รายไดจ้ากการขาย - 257,577,135.41 
รายไดอ้ืน - 8,946,227.30 

รวมรายได ้ - 266,523,362.71 
ตน้ทุนขาย - 301,961,578.90 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - 40,929,657.70 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - - 
ตน้ทุนทางการเงิน - 12,828,228.68 

รวมค่าใชจ่้าย - 355,719,465.28 
ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - (89,196,102.57) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - (4,152,723.42) 
ขาดทุนสาํหรับปี - (93,348,825.99) 
ผลขาดทุนทีรับรู้ในการวดัมูลค่าให้เป็นมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทนุในการจาํหน่าย

กลุ่มสินทรัพยที์จะจาํหน่าย - (149,438,924.28) 
กาํไรจากการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย - 9,406,893.93 

- (140,032,030.35) 
ขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิก - (233,380,856.34) 
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ขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบักระแสเงินสดของการดาํเนินงานทียกเลิกสําหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 
2563 มีดงันี(  

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม 

2564 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน - 48,996,332.32 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน - (28,425,305.29) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน - (12,703,769.76) 

กระแสเงินสดสุทธิ - 7,867,257.27 

35. รายได้

ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลการจาํแนกรายไดแ้ละขอ้มูลรายได้ทีเปิดเผยตามส่วนงานดาํเนินงาน สําหรับปี
สิ(นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี(  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม 

ส่วนงานดาํเนินงาน 
ผลิตและจาํหน่าย 

เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
และเสาโทรคมนาคม 

จาํหน่าย 
สินคา้อุตสาหกรรม 

บริการให้ใชเ้สา
โทรคมนาคม รวม 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 120.81 419.58 7.61 5.23 1.29 - 129.71 424.81 

รายไดจ้าํแนกตามภาระทีตอ้งปฏิบติัโดย 
- เสร็จสิ(น ณ เวลาใดเวลาหนึง 120.81 419.58 7.61 5.23 - - 128.42 424.81 
- เสร็จสิ(นตลอดช่วงเวลาหนึง - - - - 1.29 - 1.29 - 

รวม 120.81 419.58 7.61 5.23 1.29 - 129.71 424.81 

จาํนวนรายได้ทีบริษทัรับรู้ในงบการเงินสําหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ทีเคยรวมอยู่ใน
หนี( สินทีเกิดจากสัญญา ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย : บาท) 
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 
31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

การผลิตและจาํหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 1,048,724.80 51,874,731.10 

สําหรับปีสิ(นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไม่มีจาํนวนรายได้ทีบริษทัรับรู้ทีเกียวขอ้งกับภาระทีต้อง
ปฏิบติัทีไดป้ฏิบติัเสร็จแลว้ในงวดก่อน  
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36. เครืองมือทางการเงิน

กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเสียงทางการเงินทีสําคญั ไดแ้ก่ ความเสียงดา้นตลาด ความเสียงดา้นเครดิตและ
ความเสียงด้านสภาพคล่อง ทั(งนี(  กลุ่มบริษทัจะพิจารณาเขา้ทาํธุรกรรมทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์ตามความ
เหมาะสมโดยมีวตัถุประสงค์เพือลดผลกระทบของความเสียง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายทีจะประกอบ
ธุรกรรมตราสารทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพือการเก็งกาํไรหรือเพือการคา้ 

ความเสียงดา้นตลาด 

กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเสียงด้านตลาด ซึ งประกอบด้วยความเสียงด้านสกุลเงิน ความเสียงด้านอตัรา
ดอกเบี(ย และความเสียงดา้นราคาอืน 

ความเสียงดา้นสกุลเงิน 

ความเสียงดา้นสกุลเงินเป็นความเสียงทีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครืองมือทางการเงิน
จะมีความผนัผวนอนัเนืองมาจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนในสกุลเงินตราต่างประเทศเนืองจากมีรายการคา้
กับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี( การค้า ดอกเบี( ยค้างรับ เงินให้ กู้ยืม และเจ้าหนี( การค้าที เป็น 
เงิน ตราต่างประเทศ ซึ งฝ่ายบริหารได้บ ริหารความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนโดยเข้าทําสัญ ญ าซื( อขาย 
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แลว้แต่กรณี 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมียอดคงเหลือทีมีสาระสาํคญัของสินทรัพยแ์ละหนี( สินทางการเงิน
ทีเป็นเงินตราต่างประเทศดงันี(  

(หน่วย : เงินตราต่างประเทศ) 
งบการเงินรวม 

2564 2563 
สกุลเงิน สินทรัพย ์ หนี( สิน สินทรัพย ์ หนี( สิน 

เหรียญสหรัฐ  313,989.91 - 313,989.91 - 
ฟิลิปปินส์เปโซ 119,743,031.24 30,782,054.89 59,111,224.10 18,806,285.91 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 37,597.56 37,314.80 36,010.73 116,960.06 

(หน่วย : เงินตราต่างประเทศ) 
งบการเงินเฉพาะของกิจการ 

2564 2563 
สกุลเงิน สินทรัพย ์ หนี( สิน สินทรัพย ์ หนี( สิน 

เหรียญสหรัฐ 1,383,847.96 - 1,692,428.52 - 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวสาํหรับความเสียงดา้นสกุลเงินทีจะมีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน มีดงันี(  
(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดจ้ะเพิมขึ(น(ลดลง) 

2564 2563 2564 2563 
ถา้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกบัสกุลเงินบาทแลว้แขง็ค่าขึ(น 1.00% 104.10 93.78 458.79 505.48 
ถา้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกบัสกุลเงินบาทแลว้อ่อนค่าลง 1.00% (104.10) (93.78) (458.79) (505.48) 

ถา้สกุลเงินฟิลิปปินส์เปโซเทียบกบัสกุลเงินบาทแลว้แขง็ค่าขึ(น 0.50% 284.39 12.07 - - 
ถา้สกุลเงินฟิลิปปินส์เปโซเทียบกบัสกุลเงินบาทแลว้อ่อนค่าลง 0.50% (284.39) (12.07) - - 

ถา้สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์เทียบกบัสกุลเงินบาทแลว้แขง็ค่าขึ(น 0.50% 0.03 9.17 - - 
ถา้สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์เทียบกบัสกุลเงินบาทแลว้อ่อนค่าลง 0.50% (0.03) (9.17) - - 

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบี(ย 

ความเสียงด้านอตัราดอกเบี( ยเป็นความเสียงทีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครืองมือทาง
การเงินจะมีความผนัผวนอนัเนืองมาจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบี( ยตลาด อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไม่มี 
ความเสียงทีจะไดรั้บผลกระทบจากความเสียงดา้นอตัราดอกเบี(ยดงักล่าว 

ความเสียงดา้นราคา 

ความเสียงดา้นราคาเป็นความเสียงทีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครืองมือทางการเงินจะมี
ความผนัผวนอนัเนืองมาจากการเปลียนแปลงของราคาตลาด อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไม่มีความเสียงทีจะได้รับ
ผลกระทบจากความเสียงดา้นราคาดงักล่าว 

ความเสียงดา้นเครดิต 

ความเสียงดา้นเครดิตเป็นความเสียงทีคู่สัญญาไม่สามารถจ่ายชาํระภาระผกูพนัของเครืองมือทางการเงินซึงทาํ
ใหเ้กิดผลขาดทุนทางการเงินต่อกลุ่มบริษทั 

มูลค่าตามบญัชีขั(นตน้ของลูกหนี(การคา้และสินทรัพยต์ามสัญญา และผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(น
ตลอดอายุซึ งคาํนวณโดยใช้ตารางการตั(งสํารอง ซึ งระบุอตัราการกนัสํารองคงทีโดยขึ(นอยู่กบัจาํนวนวนัทีคา้งชาํระ
เกินกาํหนดของลูกหนี(การคา้ โดยพิจารณาจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและปรับปรุงให้
สอดคลอ้งกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคทีมีผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายชาํระของลูกหนี(การคา้ในอนาคต 
มีดงันี(  
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(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินรวม 

จาํนวนวนัทีคา้งชาํระเกินกาํหนด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

ยงัไม่ถึง 
กาํหนดชาํระ 

เกินกาํหนด 
ชาํระ 1 ถึง  

3 เดือน 

เกินกาํหนด 
ชาํระ 3 ถึง 

 6 เดือน 

เกินกาํหนด 
ชาํระ 6 ถึง  
12 เดือน 

เกินกาํหนด 
ชาํระมากกว่า 

12 เดือนขึ(นไป รวม 
อตัราผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึ(น 0.25% 0.62% - 3.00% 3.56% - 14.84% 19.32% - 60.36% 100.00% 

มูลค่าตามบญัชีขั(นตน้ของลูกหนี(การคา้ 32,099.37 9,423.56 414.65 126.35 4,870.60 46,934.53 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(น 93.86 105.72 26.05 50.20 4,870.60 5,146.43 

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินรวม 

จาํนวนวนัทีคา้งชาํระเกินกาํหนด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

ยงัไม่ถึง 
กาํหนดชาํระ 

เกินกาํหนด 
ชาํระ 1 ถึง  

3 เดือน 

เกินกาํหนด 
ชาํระ 3 ถึง 

 6 เดือน 

เกินกาํหนด 
ชาํระ 6 ถึง  
12 เดือน 

เกินกาํหนด 
ชาํระมากกว่า 

12 เดือนขึ(นไป รวม 
อตัราผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึ(น 0.24% 0.59% - 2.84% 3.37% - 14.05% 18.29% - 57.14% 100.00% 

มูลค่าตามบญัชีขั(นตน้ของลูกหนี(การคา้ 13,920.14 26,832.03 4.84 3,162.48 6,111.91 50,031.40 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(น 31.62 156.43 0.39 766.75 6,111.91 7,067.10 

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวนวนัทีคา้งชาํระเกินกาํหนด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

ยงัไม่ถึง 
กาํหนดชาํระ 

เกินกาํหนด 
ชาํระ 1 ถึง  

3 เดือน 

เกินกาํหนด 
ชาํระ 3 ถึง  

6 เดือน 

เกินกาํหนด 
ชาํระ 6 ถึง  
12 เดือน 

เกินกาํหนด 
ชาํระมากกว่า  

12 เดือนขึ(นไป รวม 
อตัราผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึ(น 0.25% 0.62% - 3.00% 3.56% - 14.84% 19.32% - 60.36% 100.00% 

มูลค่าตามบญัชีขั(นตน้ของลูกหนี(การคา้ 32,099.37 9,423.56 414.65 126.35 116.36 42,180.29 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(น 93.86 105.72 26.05 50.20 116.36 392.19 

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวนวนัทีคา้งชาํระเกินกาํหนด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

ยงัไม่ถึง 
กาํหนดชาํระ 

เกินกาํหนด 
ชาํระ 1 ถึง  

3 เดือน 

เกินกาํหนด 
ชาํระ 3 ถึง  

6 เดือน 

เกินกาํหนด 
ชาํระ 6 ถึง  
12 เดือน 

เกินกาํหนด 
ชาํระมากกว่า  

12 เดือนขึ(นไป รวม 
อตัราผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึ(น 0.24% 0.59% - 2.84% 3.37% - 14.05% 18.29% - 57.14% 100.00% 

มูลค่าตามบญัชีขั(นตน้ของลูกหนี(การคา้ 13,920.14 26,832.03 4.84 3,162.48 1,357.68 45,277.17 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ(น 31.62 156.43 0.39 766.75 1,357.68 2,312.87 
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ความเสียงดา้นสภาพคล่อง 

ความเสียงดา้นสภาพคล่องเป็นความเสียงทีกลุ่มบริษทัจะประสบกบัความยากลาํบากในการชาํระคืนภาระผกูพนัที
เกียวขอ้งกบัหนี( สินทางการเงิน ซึงตอ้งชาํระดว้ยเงินสดหรือสินทรัพยท์างการเงินอืน 

การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกาํหนดของหนี( สินทางการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
ตามจาํนวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาทีไม่คิดลด มีดงันี(  

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินรวม 

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ราคาตามบญัชี 
31 ธนัวาคม 2564 

เจา้หนี(การคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,480.38 - - 1,480.38 1,480.38 
เจ้าหนี( การค้าและเจ้าหนี( หมุนเวียนอืน  -  

กิจการอืน 46,179.89 - - 46,179.89 46,179.89 
หนี( สินตามสัญญาเช่า 2,132.44 4,876.23 9,275.35 16,284.02 11,250.87 

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินรวม 

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ราคาตามบญัชี 
31 ธนัวาคม 2563 

เจา้หนี(การคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 24,194.04 - - 24,194.04 24,194.04 
เจ้าหนี( การค้าและเจ้าหนี( หมุน เวียนอืน  -  

กิจการอืน 124,145.57 - - 124,145.57 124,145.57 
หนี( สินตามสัญญาเช่า 2,915.79 707.87 - 3,623.66 3,449.53 
เงินกูย้ืมระยะสั(นจากกิจการอืน 57,000.00 - - 57,000.00 57,000.00 

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ราคาตามบญัชี 
31 ธนัวาคม 2564 

เจา้หนี(การคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,480.38 - - 1,480.38 1,480.38 
เจ้าหนี( การค้าและเจ้าหนี( ห มุน เวียนอืน  -  

กิจการอืน 36,938.89 - - 36,938.89 36,938.89 
หนี( สินตามสัญญาเช่า 1,215.10 1,019.72 - 2,234.82 2,092.12 
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(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ราคาตามบญัชี 
31 ธนัวาคม 2563 

เจา้หนี(การคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 24,194.04 - - 24,194.04 24,194.04 
เจ้าห นี( การค้าและเจ้าห นี( ห มุ น เวี ยน อื น  -  

กิจการอืน 108,687.60 -   - 108,687.60 108,687.60 
หนี( สินตามสัญญาเช่า 2,915.79 707.87 - 3,623.66 3,449.53 
เงินกูย้ืมระยะสั(นจากกิจการอืน 57,000.00 - - 57,000.00 57,000.00 

37. การวดัมูลค่ายติุธรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 13 เรือง การวดัมูลค่ายติุธรรมไดใ้หค้าํนิยามมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นราคา
ทีจะได้รับจากการขายสินทรัพย ์หรือราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือชาํระหนี( สินในรายการทีเกิดขึ(นในสภาพปกติระหว่าง 
ผูร่้วมตลาด ณ วนัทีมีการวดัมูลค่า  โดยไม่คาํนึงว่าราคาดงักล่าวจะสังเกตไดโ้ดยตรงหรือไดม้าจากการประมาณการ
โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวกําหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการวดัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี( สินซึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหนี( สิน
ดงักล่าวกาํหนดหรืออนุญาตใหท้าํการวดัมูลค่ายติุธรรมหรือตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวกาํหนดลาํดบัชั(นของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดบัตามประเภท
ของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่าเพือวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี(  

ระดับ 1 : เป็นขอ้มูลราคาเสนอซื(อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี( สินอย่างเดียวกนัและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาด
นั(น ณ วนัทีวดัมูลค่า 

ระดบั 2 : เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี( สินนั(น 
ระดบั 3 : เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนี( สินนั(น 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี( สินทางการเงินของกลุ่มบริษทัทีไม่ไดว้ดัมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน 
มีดงันี(  

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินรวม 

2564 2563 
ลาํดบัชั(นมูลค่า

ยติุธรรม รายการสินทรัพยแ์ละหนี( สิน 
ราคา 

ตามบญัชี 
มูลค่า 

ยติุธรรม 
ราคา 

ตามบญัชี 
มูลค่า 

ยติุธรรม 

หนี( สินทางการเงิน 
เงินกูยื้มระยะสั(นจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 88,879.39 88,879.39 233,503.32 233,503.32 ระดบั 2 
เงินกูยื้มระยะสั(นจากบริษทัอืน - - 57,000.00 57,000.00 ระดบั 2 
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(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 
ลาํดบัชั(นมูลค่า

ยติุธรรม รายการสินทรัพยแ์ละหนี( สิน 
ราคา 

ตามบญัชี 
มูลค่า 

ยติุธรรม 
ราคา 

ตามบญัชี 
มูลค่า 

ยติุธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินให้กูยื้มระยะสั(นแกกิ่จการทีเกียวขอ้งกนั - - 600.00 600.00 ระดบั 2 

หนี( สินทางการเงิน 
เงินกูยื้มระยะสั(นจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 88,879.39 88,879.39 233,503.32 233,503.32 ระดบั 2 
เงินกูยื้มระยะสั(นจากบริษทัอืน - - 57,000.00 57,000.00 ระดบั 2 

สําหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี(การคา้และเจา้หนี(การคา้ราคาตามบญัชีมีมูลค่าใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรม 

เงินให้กู้ยืมระยะสั(นแก่กิจการทีเกียวขอ้งกันใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยการคิดลดกระแสเงินสดรับใน
อนาคตตามสัญญาดว้ยอตัราดอกเบี(ยตลาดปัจจุบนัสําหรับเครืองมือทางการเงินทีคลา้ยคลึงกนัปรับปรุงดว้ยความเสียง
ของคู่สัญญา 

เงินกู้ยืมระยะสั( นจากกิจการที เกียวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั( นจากบริษัทอืนใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด 
โดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตตามสัญญาดว้ยอตัราดอกเบี(ยตลาดปัจจุบนัสําหรับเครืองมือทางการเงินที
คลา้ยคลึงกนัปรับปรุงดว้ยความเสียงของกลุ่มบริษทั 

38. ภาระผกูพนัและหนี( สินทีอาจจะเกิดขึ(น 

38.1 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564  กลุ่มบริษทัมีหนี( สินทีอาจจะเกิดขึ(นจากการออกหนงัสือคํ(าประกนัของธนาคารเป็น
จาํนวน 11.86 ลา้นบาท (2563 : จาํนวน 12.62 ลา้นบาท) 

38.2    ณ วันที  31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ทําสัญญาจ้างทีปรึกษาทางธุรกิจเกียวกับการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ
ต่างประเทศจาํนวน 1 สัญญา โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี โดยกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตอ้งจ่ายค่าบริการใน
อตัราคงที เดือนละ 175,000.00 บาทและค่าตอบแทนในอัตราทีผนัแปรตามชัวโมงการทํางานทีระบุไวใ้น
สัญญา

38.3    ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาอนุญาตให้สิทธิv ใชโ้ปรแกรมกบับริษทัแห่งหนึ ง 
โดยมีระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน โดยมีขอ้ผกูพนัทีตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ 42,000.00 บาท 

38.4    ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาวา่จา้งรักษาความปลอดภยักบับริษทัแห่งหนึงจาํนวน 
1 สัญญาโดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี โดยมีข้อผูกพนัทีต้องจ่ายค่าบริการเดือนละ 152,000.00 บาท (2563 : 
จาํนวน 2 สัญญา เดือนละ 55,500.00 - 152,000.00 บาท)  
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38.5    ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564  บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งบริการรถโดยสารพนักงาน จาํนวน 1 สัญญา 
ซึ งมีระยะเวลา 1 ปี โดยมีขอ้ผูกพนัทีตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ 87,000.00 บาท  (2563 : เดือนละ 105,000.00 
บาท) 

38.6    ณ วันที  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างทีปรึกษาทางกฎหมายจํานวน 
2 สัญญา ซึงสัญญามีระยะเวลา 1 ปี โดยมีขอ้ผกูพนัทีตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ 50,000.00 บาท 

38.7    ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไดท้าํสัญญาจา้งทีปรึกษาทางกฎหมายและภาษีอากร จาํนวน 1 สัญญา โดย
สัญญามีระยะเวลา 1 ปี กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตอ้งจ่ายค่าบริการในอตัราคงทีเดือนละ 40,000.00 บาท และ
ค่าตอบแทนในอตัราทีผนัแปรตามชัวโมงการทาํงานทีระบุไวใ้นสัญญา 

38.8    ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาจ้างทีปรึกษางานวิศวกรรมและงานขาย จาํนวน 
1 สัญญา ซึงมีระยะเวลา 1 ปี โดยมีขอ้ผกูพนัทีตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ 100,000.00 บาท 

39. คดีความฟ้องร้อง

ในระหว่างปี 2564 พนักงานทีบริษทัเลิกจ้างจาํนวน 17 คน ได้ยืนฟ้องคดีบริษัทต่อศาลแรงงานกลางรวม 
17 คดี (ศาลมีคาํสังรวมการพิจารณาคดีเขา้ดว้ยกนัเป็น 2 สาํนวน) เรียกร้องขอใหบ้ริษทัจ่ายเงินบาํเหน็จและค่าเสียหาย
กรณีเลิกจา้งไม่เป็นธรรมรวมเป็นเงิน 13.18 ล้านบาท ทั(งนี(  บริษทัได้มอบหมายทนายความยืนคาํให้การตามหลกั
กฎหมายเพือต่อสู้คดีแลว้ และในปัจจุบนัคดีความดงักล่าวขา้งต้นอยู่ในกระบวนการยุติธรรม โดยทนายความของ
บริษทัมีความเห็นว่ามีความเป็นไปไดสู้งทีบริษทัจะไม่ตอ้งจ่ายค่าเสียหายจาํนวนดงักล่าว ดงันั(น บริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึก
สาํรองค่าเสียหายจากการเรียกร้องดงักล่าวในงบการเงินนี(  

40. สัญญาทีสาํคญั

เมือวนัที 17 ตุลาคม 2562 บริษัทได้เข้าทําสัญญาร่วมทุนกับผูร่้วมลงทุนแห่งหนึ งในประเทศฟิลิปปินส์ 
เพือพฒันา ติดตั(ง ซ่อมแซมบาํรุงรักษา และดาํเนินงานต่างๆ ในธุรกิจบริการให้ใชเ้สาโทรคมนาคม  ตามสัญญาร่วม
ทุนดงักล่าวผูร่้วมลงทุนจะไดรั้บหุ้นสามญัร้อยละ 25 ใน Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. (บริษทัยอ่ยแห่งหนึงจดัตั(งใน
ประเทศสิงคโปร์) 

ต่อมาเมือวนัที  24 มิถุนายน 2563 ผูร่้วมลงทุนไดโ้อนสิทธิผลประโยชน์ และภาระผูกพนัของสัญญาให้ใช้
เสาโทรคมนาคมระหว่างผูร่้วมทุนกบัผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมแห่งหนึ งให้แก่ Sky Towers Infra Inc. (บริษทัย่อยที
จดัตั(งในประเทศฟิลิปปินส์) จากการโอนสิทธิตามสัญญาดงักล่าว Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. จะตอ้งดาํเนินการ
ดงัต่อไปนี(  
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1. ออกหุน้สามญัในสัดส่วนร้อยละ 25 ใน Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. แก่ผูร่้วมลงทุนดงักล่าว และ
2. ผูร่้วมลงทุนมีสิทธิไดรั้บค่าบริหารจดัการตลอดระยะเวลาของสัญญาให้ใชเ้สาโทรคมนาคมระยะยาวที

Sky Towers Infra Inc. ไดรั้บสิทธิในการดาํเนินงานตามสัญญาเช่า  โดยขอ้ตกลงของสัญญาการบริหาร
จดัการของผูร่้วมลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 5 ของรายไดที้ไดรั้บแต่ละเดือนจากสัญญาให้
เช่าโทรคมนาคมดงักล่าว

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 ขอ้ตกลงของสัญญาบริหารจดัการนั(นยงัจดัทาํไม่แลว้เสร็จ 

41. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

เมือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2565 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที 1/2565 มีมติดงันี(  
- อนุมติัให้บริษทัเขา้ซื(อหุ้นของบริษทั QROI Network Service Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ ทีดาํเนินธุรกิจที

เกียวเนืองกบัการให้บริการดา้นโทรคมนาคม ซึ งเป็นบริการติดตั(งอุปกรณ์ส่งสัญญาณสือสารบนเสาโทรคมนาคม
ในสัดส่วนร้อยละ 67  โดยมีมูลค่ าซื( อขาย USD 3,840,000.00 หรือประมาณ  126 ล้านบาท ผ่านบริษัท 
อลัตร้าเอเชีย จาํกดั 

- อนุมติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวน 853,012,999 หุ้น 
โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 0.075 บาท รวมเป็นเงินทั(งสิ(น 63,975,974.93 บาท 

42. การอนุมติังบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี(ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเพือให้ออกงบการเงิน
ไดเ้มือวนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2565 
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บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)                                                             แบบ 56-1 One Report ปี 2564 

ส่วนท่ี 4  

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับน้ีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อ่ืนสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ นอกจากน้ี บริษัทขอ
รับรองว่า 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและ บริษัทย่อยแล้ว 

(2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญท้ังของ
บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมท้ังควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่ง
ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
การจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารท้ังหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้ นายณัชพล  พัชรมณีปกรณ์  เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ  
นายณัชพล  พัชรมณีปกรณ์   กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 
 

ชื่อ ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 

1  นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร -ธีรชัย   ลีนะบรรจง- 
2  นายณัชพล พัชรมณีปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ -ณัชพล  พัชรมณีปกรณ-์ 
    

ชื่อ ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอํานาจ   
1  นายณัชพล พัชรมณีปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ -ณัชพล  พัชรมณีปกรณ-์ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท เอกสารแนบ 1

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท

1 นายธนาธิป  อุปัติศฤงค์ 61 • Master of Arts (History, Philosophy -ไม่มี- -ไม่มี- ดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อย  -ไม่มี-

and Politics), Macquarie University ดํารงตําแหน่งในบริษัทร่วม  -ไม่มี-

ตําแหน่ง : เครือรัฐออสเตรเลีย ดํารงตําแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-
• ประธานกรรมการบริษัท • รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่าง ดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น   -ไม่มี-
• กรรมการอิสระ ประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็น

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 กรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Directors Accreditation Program 

(DAP) 

• Director Certification Program 

รุ่น 301/2021

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
อายุ

(ปี)

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

ประสบการณ์

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม



 

 

 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท

2 นายธีรชัย   ลีนะบรรจง 51 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ   -ไม่มี- -ไม่มี- ดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อย จํานวน 7 แห่ง
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.อัลตร้า เอเซีย

ตําแหน่ง : • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ปี 2562-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Ultra Asia Singapore Pte. Ltd.

• รองประธานกรรมการบริษัท (เอกการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท SkyTowers Infra Inc.

(แต่งตั้งเมื่อ  26 กุมภาพันธ์ 2562) ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Ultra Asia Investment Pte.Ltd.

• ประธานกรรมการบริหาร ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Ultra Network Pte.Ltd

(แต่งตั้งเมื่อ  13 สิงหาคม 2562) ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท UWC (Cambodia) Co., Ltd.

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่

(แต่งตั้งเมื่อ 9 กรกฎาคม 2562) ดํารงตําแหน่งในบริษัทร่วม จํานวน 2 แห่ง
• กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็น ปี 2559-24 ก.ค.2564 รองประธานกรรมการบริษัท บมจ. ไดเมท (สยาม)

กรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2560-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Interglobe Investment Co.,Ltd.

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ • Directors Accreditation Program ดํารงตําแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จํานวน 4 แห่ง
วันที่ 27 มีนาคม 2556 (DAP) รุ่น 104/2013 ปี 2562- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค

• Role of the Chairman Program ปี 2556-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

(RCP)  รุ่น 45/2019 ปี 2559-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บมจ. ระยองไวร์ อินดัสตรีส์

ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส

ปี 2559-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ดับเบิ้ลยู เจซี เอ็นเตอร์ไพรส์

ประสบการณ์

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร



 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบรษิัท

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท

3 นางสาววรรณา  เมลืองนนท์ 52 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ไม่มี- -ไม่มี- ดํารงตําแหน่งในบรษิัทย่อย - ไม่มี -
• ปริญญาตรี บัณชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งในบรษิัทร่วม - ไม่มี -

ตําแหน่ง : • ประกาศนียบัตรสอบบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดํารงตําแหน่งในบรษิัทอื่น จํานวน 3 แห่ง

• กรรมการบริษัท ปี 2537-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ 

• กรรมการอิสระ ปี 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สยาม ไบโอแมส ซัพพลาย

• ประธานกรรมการตรวจสอบ

ปี 2561-ส.ค. 2564

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

บมจ.ไดเมท (สยาม)

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการจากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 99/2012

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ • Audit Committee Program (ACP)  รุ่น 42/2013

วันที่  28 ตุลาคม 2564 • Risk Management Program for Corporate Leader (RCL)

รุ่น 5/2016

ประสบการณ์
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง

อายุ

(ปี)
คุณวุฒทิางการศึกษา / การอบรม

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบรษิัท

ความสัมพันธ์

ทางครอบครวั

ระหว่างผู้บรหิาร



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบรษิัท

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท

4 นายเพียรชัย  ถาวรรตัน์ 64 • ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต -ไม่มี- -ไม่มี- ดํารงตําแหน่งในบรษิัทย่อย - ไม่มี -

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (Doctor  Candidate) ดํารงตําแหน่งในบรษิัทรว่ม - ไม่มี -

ตําแหน่ง : • ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ดํารงตําแหน่งในบรษิัทอื่น จํานวน 6 แห่ง

• กรรมการบริษัท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปี 2562-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.พระพิรุณ

• กรรมการอิสระ • ปี 2560-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยไพรเวทโพสต์

• กรรมการตรวจสอบ

ปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  ประสานมิตร ปี 2550-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. พีซีทีเอเชียประกันภัย  สปป.ลาว

• ประธานกรรมการสรรหาและ ปี 2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไวน์เลคเจ้นท์

พิจารณาค่าตอบแทน ปี 2540-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. พีซีทีบี

ปี 2540-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. พีซีทีแอล

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการจากสมาคม

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP)  รุ่น 198

• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015

• Ethical Leadership Program (ELP 8/2560)

ประสบการณ์

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
อายุ

(ปี)
คุณวุฒทิางการศึกษา / การอบรม

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบรษิัท

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บรหิาร



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท

5 ดร.นที  นาคธนสุกาญจน์ 56 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต (การเงิน) -ไม่มี- -ไม่มี- ดํารงตําแหน่งในบรษิัทย่อย - ไม่มี -

โครงการปริญญาเอกร่วม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ดํารงตําแหน่งในบรษิัทรว่ม - ไม่มี -

ตําแหน่ง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบนับณัฑิตพัฒน ดํารงตําแหน่งในบรษิัทอื่น จํานวน 2 แห่ง

• กรรมการบริษัท บริหารศาสตร์ ปจัจุบนั อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• กรรมการอิสระ • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขานวัตกรรมดิจิตัล

• กรรมการตรวจสอบ • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) ปี 2564-ปจัจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการตรวจสอบ

• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการจากสมาคม

วันที ่25 ตุลาคม 2559 ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

• Directors Accreditation Program (DAP)

รุ่น 134/2018

ประสบการณ์

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท

6 นายสุรพงศ์   แซ่ย่อง 59 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ -ไม่มี- -ไม่มี- ดํารงตําแหน่งในบรษิัทย่อย จํานวน 3 แห่ง

Simon Fraser University, Canada ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.อัลตร้า เอเซีย

ตําแหน่ง : ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Ultra  Asia Singapore Pte. Ltd.

• กรรมการบริษัท ปี 2563- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Sky Towers Infar Inc.

• กรรมการบริหาร ดํารงตําแหน่งในบรษิัทร่วม - ไม่มี -

• กรรมการบริหารความเสี่ยง ดํารงตําแหน่งในบรษิัทอื่น - ไม่มี -

• รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานพัฒนาธุรกิจและปฏิบัติการ

• กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการจากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Directors Accreditation Program (DAP)

รุ่น 165/2019

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

ประสบการณ์

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบรษิัท

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท

7 นายณัชพล  พัชรมณีปกรณ์ 52 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ไม่มี- -ไม่มี- ดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อย จํานวน 5 แห่ง

• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.อัลตร้า เอเซีย

 ตําแหน่ง : • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปี 2563-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Ultra  Asia Singapore Pte. Ltd.

• กรรมการบริษัท • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2563- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Sky Towers Infar Inc.

• กรรมการบริหาร • ปริญญาตรี สาธารณสุขศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2563- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Ultra  Network Pte. Ltd.

• กรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2563- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Ultra  Asia Investment Pte. Ltd.

• รองกรรมการผู้จัดการ ดํารงตําแหน่งในบริษัทร่วม - ไม่มี -
สายการเงินและบัญชี ดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น - ไม่มี -

• เลขานุการบริษัท

• ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการจากสมาคม
การเงิน ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 190/2022

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วันที่ 1 ธันวาคม 2565

ประสบการณ์

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
อายุ

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท

ความสัมพันธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมการทําบัญชี

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บรษิัท

1 นางสาวนิติการ  สกุลดี 57 • ปริญญาตรี บัญชี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง -ไม่มี- -ไม่มี- ดํารงตําแหน่งในบรษิัทย่อย - ไม่มี -

ดํารงตําแหน่งในบรษิัทรว่ม - ไม่มี -

ตําแหน่ง : ดํารงตําแหน่งในบรษิัทอื่น  - ไม่มี -

• ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

• ผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชี

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นผู้ควบคุมดูแลการทํา

บัญชี

• อบรมต่อเนื่องด้านบัญชี จํานวน  12 ชั่วโมง

วันที่ได้รบัการแต่งตั้ง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ประสบการณ์

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง
อายุ

(ปี)
คุณวุฒทิางการศึกษา / การอบรม

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บรษิัท

ความสัมพันธ์

ทางครอบครวั

ระหว่างผู้บรหิาร



บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ปี 2564

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ณ 31 ธันวาคม 2564 

รายชื่อกรรมการ 
บริษัทย่อยทางตรง บริษัทย่อยทางอ้อม 

ULA UAS UN UAI SKY 

นายธีรชัย   ลีนะบรรจง / / / / / 

นายณัชพล   พัชรมณีปกรณ ์ / / / / / 

นายสุรพงศ์   แซ่ย่อง / / - / / 

นางสาวอรอินท์ุ   แสงทอง - - / - / 

นางสาวทักษอร   เสรีดเีลิศ - - - - / 

หมายเหตุ   X  หมายถึง ประธานกรรมการ 

 /  หมายถึง  กรรมการ 

ULA = บจก. อัลตร้า เอเชีย 

UAS = Ultra Asia Singapore Pte. Ltd. 

UN = Ultra  Network Pte. Ltd. 

UAI = Ultra Asia Investment Pte. Ltd. 

SKY = SkyTowers Infra Inc. 

เอกสารแนบ 2 



บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ปี 2564

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน   : นายคมวุฒ ิพรนราดล 

พนักงาน บริษัท แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริง่ เน็ตเวิร์ค จํากดั  (มหาชน) -  บริษัทใหญ ่

ประวัติหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

นายคมวุฒิ    พรนราดล 
อายุ  :  53 ปี  
จํานวนหุ้นในบริษัทย่อย :   -หุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น :  -  % 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  :  ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
 ปริญญาตร ี คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

 หลักสูตรการจัดทํากระดาษทําการเพ่ือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันในองค์กร รุ่นที่ 2/2561
 กรอบของการบริหารความเส่ียง
 สุดยอดเทคนิคที่ดีที่สุดของการใช้ระบบควบคมุภายในเพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ
 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
 สรุปประเด็นความผิดพลาดของนักบัญชี
 หลักสูตรความสําคัญของจริยธรรมและการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช่ัน

ตําแหน่งท่ีสําคัญในปัจจุบัน 

 ผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท แคปปิทอล เอ็นจเินียริง่ เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค์ จาํกัด (มหาชน)และบรษิัทในเครือ

ประสบการณ์ทํางาน 
 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษิัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน)

 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน บริษัท เอ้ือวิทยา จํากดั (มหาชน)
 ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน ( Internal Quality  Auditor ) ISO 2000:9001

(ได้รับการอบรมจาก Moody International Certified Body)
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ ( Steering Committee)  บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน)
 เลขานุการคณะทํางานระบบบริหารคุณภาพ ( Working Team)  บริษัท เอ้ือวิทยา จํากดั (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 



บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) แบบ 56-1 One Report ปี 2564

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินและกรรมสิทธิ ์

รายการสินทรัพย์ถาวรหลักของบรษิัทและบริษัทย่อย  ณ  31 ธันวาคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าสุทธ ิ
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน 3 แปลงรวมเนื้อที่ 28-3-24 ไร่ พร้อมอาคาร 

โรงงาน ตัง้อยู่ท่ี เลขท่ี 247  ถนนร่มเกล้าแขวงแสน 

แสบ  เขตมีนบรุี  กรุงเทพมหานคร

เจ้าของ 274.14 ไม่มีภาระผูกพัน 

2. เครื่องจักร และอุปกรณ์ เจ้าของ 65.06 ไม่มีภาระผูกพัน 

3. สินทรัพย์ระหว่างติดต้ัง เจ้าของ 16.67 ไม่มีภาระผูกพัน 

รวม 355.87 

เอกสารแนบ 4



บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)                                                           แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ  
(Code of Conduct) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

 
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 3/2565 เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2565 

เอกสารแนบ 5 



บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)                                                           แบบ 56-1 One Report ปี 2564 
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สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กร จึงได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ได้เข้าใจและตระหนักถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และปรารถนาให้  ทุกคน
ในองค์กรใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึ งความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่การงาน ผู้ถือหุ้น เพ่ือนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อ
การขัดจริยธรรม และอาจเป็นเหตุให้เป็นการขัดต่อกฎหมายด้วย 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การยึดถือความมีจริยธรรมซึ่งรวมถึงความยุติธรรม และคุณธรรม
เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจและใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน จะทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคง และเป็นที่
นิยมของลูกค้า และเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดไป 
 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
อย่างเคร่งครัด 
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1. บทนำ 
เพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม 

ในการประกอบธุรกิจ จึงได้จัดทำจรรยาบรรณเพื่อให้ทุกคนใช้เป็นแนวทาง หรือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน  
จรรยาบรรณที่จัดทำขึ้นถือเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเป็นหลักชี้นำการกระทำของ
พนักงานทั้งองค์กร และวิถีทางที่บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยการสร้างค่านิยมให้พนักงานยึดถือปฏิบัติจน เกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน เพื่อเป็นกลไกช่วยให้นำไปสู่เป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้และเสริมสร้างชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ขององคก์ร 

จรรยาบรรณฉบับนี้เป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้นที่ทุกคนพึงปฏิบัติตาม และจัดทำขึ้นในสถานการณ์ทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ทุกกรณี ทุกท่านควรศึกษา และทำความเข้าใจ
อย่างท่องแท้ และรักษาจรรยาบรรณฉบับนี้  

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทดว้ยความซ่ือสัตย์สุจริต

และเท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสาธารณชน และสังคม 
2.2  เพื ่อบริษัทจะไม่ใช้วิธีการหรือการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือผิดจริยธรรมเพียงเพื ่อให้การ

ดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ 
2.3  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท 

3. ขอบเขต 
จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน (รวมเรียกว่า “พนักงาน”) 

ของบริษทั 
 

บริษัทคาดหวังให้ตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องหรือกระทำการในนามบริษัทปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ 

4. หลักการในการดำเนินธุรกิจ 
ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญ

เท่าเทียมและควบคูก่ันไประหว่างความสำเร็จตามเปา้หมายและวิธีการใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมาย ดังระบุอยู่ใน
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที ่ด ี รวมทั ้งได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติไว ้ใน 
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัท คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การ
ปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คูแ่ข่งทางการค้า และต่อสังคมโดยรวม 
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4.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
วิสัยทัศน์ 

เป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า  และโทรคมนาคมทั้งในประเทศไทย 
และภูมิภาคอาเซียน 
พันธกิจ 

(1) นำประสบการณ์ที่มีกว่า 54 ปี มาใช้พัฒนาศักยภาพภายในองค์กร ทั้งในด้านวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ 
เทคโนโลยีการผลิต รวมถึงบุคลากร 

(2) ขยายธุรกิจจากพื ้นฐานความชำนาญ และประสบการณ์ที ่มี และโอกาสทางธุรกิจในยุคสมัย            
ที่ปรับเปลี่ยนไป เพ่ือสามารถสร้างรายได้และกำไรได้อย่างต่อเนื่อง 

(3) นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้า และโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพ่ือสร้าง
คุณค่าให้กับองค์กร 

(4) ขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี และมีศักยภาพ เพ่ือการเติบโตของธุรกิจร่วมกัน  อย่างแข็งแรง
และยั่งยืนในระยะยาว 

4.2 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  
บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู ้ถ ือหุ ้นอย่างเสมอภาค และมุ ่งดำเนินธุรกิจอย่างสุด

ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ และความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อสร้างความมั่นคง เพ่ือสร้างผลตอบแทนที่ดี   
ในการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ซึ่งบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อ  ผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าทีด้่วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส 
(2) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วน ด้วยความเป็นจริง 
(3) ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิด และ/ หรือ

ลิดรอนสิทธิทีผู่้ถือหุ้นพึงได้รับ 
4.3 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
บริษัทมุ่งมั่นในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกที่ที่เข้าไปดำเนิน

ธุรกิจ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายดังนี้ 
(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเคารพจารีต

ประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ 
(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท 
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(4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมมือส่งเสริมการ
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ 

(5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น  

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ  
คำนิยาม 

“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลใน ฐานะผู้บริหารและพนักงาน    
ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ในการแสวงประโยชน์กับตนเอง กลุ่ม  หรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม 
และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อประโยชน์ ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ 

5.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ และทุกคนในองค์กรพึง

ตัดสินใจในการกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทเป็นสำคัญ ไม่ใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือการใช้ข้อมูลและทรัพย์สิน เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อครอบครัว พวกพ้องหรือบุคคลใกล้ชิด 
แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพ่ือขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน ดังนี้ 

(1) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(2) ในกรณีที่มีรายการเช่นนั้นจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทำรายการนั้นเสมือนการทำ

รายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้น จะต้องไม่มี
ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ 

(3) ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงเกิดขึ้นจะต้องดำเนินการตามระเบียบของบริษัท และหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนเพียงพอ 

(4) ไม่มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน   
และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

(5) ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอ่ืน
เพ่ือประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท 

5.2 การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและรักษาข้อมูลส่วนตัวลูกค้า 
บริษัทมีนโยบายในการดูแลข้อมูลที ่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างรัดกุมและปลอดภัย เพื ่อไม่ให้

สารสนเทศนั้นรั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอก ทั้งนี้รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วย โดยบริษัทได้กำหนด
หลักปฏิบัติ ดังนี้ 
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(1) ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ตนได้รับรู้จากงานที่รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ข้อมูลเหล่านั้นได้ทำ
การเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว 

(2) ต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือจากผลประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว 
(3) พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือการให้

ข้อมูลต่อบุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท และควรละเว้นการซื้อหรือขายหุ้น
บริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของ บริษัทรวมถึงข้อมูลสำคัญ 

(4) ในกรณีที่เกิดข่าวลือ หรือการรั่วไหลของข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่ได้เปิดเผย จะต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือนำเสนอผูบ้ริหารพิจารณาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ  

6. ความรับผิดชอบต่อบริษัท และทรัพย์สินของบริษัท 
6.1 การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท  
บริษทัส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพ่ือ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและ
พนักงาน ดังนี้ 

(1) จะต้องใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด 
(2) จะต้องช่วยกันดูแลมิให้ทรพัย์สินใดๆ ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 

6.2 การจัดทำเอกสาร  
(1) จะต้องจัดทำเอกสารต่างๆ ด้วยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
(2) ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนงัสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัท  

6.3 การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1) คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็นทรัพย์สิน

ของบริษัท ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว 

(2) ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลที่บริษัทซื้อมา
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

(3) ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ลบทิ้ง หรือทำลายข้อมูลของบริษัท โดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

(4) ห้ามผู้บริหารและพนักงานนำซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ด้วย
เหตุผลใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษทัผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้นๆ 
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(5) ห้ามผู้บริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่นอกเหนือจาก 
อุปกรณ์มาตรฐานทีบ่ริษทัติดตั้งให้ นอกจากได้รับอนุญาตเป็นกรณีไป 

(6) ห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้อีเมล์ของบริษัทในการส่งต่อข้อความที่กล่าวร้าย ทำให้เสื่อมเสีย หรือ
ข้อความที่หยาบคาย ลามก ข่มขู ่ก่อกวน หรือสร้างความรำคาญให้กับผู้อืน่ 

(7) ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูล และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน และจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม 

(8) ผู ้บริหารและพนักงานควรใช้อุปกรณ์ส ื ่อสารอื ่นๆ ที ่บริษัทจัดให้ อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร 
โทรศัพท์มือถอื อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก  

6.4 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  
บริษัทต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  โดยไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล  สิทธิ

ประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม หรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท  หน่วยงาน
ภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบาย
จ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอ่ืนใดเพ่ือเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก  ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรอง
ทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท 

6.5 ทรัพย์สินทางปัญญา 
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท  ได้แก่  ลิขสิทธิ์ต่างๆ  สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า  ความลับทางการค้า เป็น

สิ่งสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท  ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมี
หน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์สิทธิ์ที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธิ์เหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ 
นอกจากนี้  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของ
บุคคลอื่นด้วย 

6.6 สิทธิมนุษยชน 
บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน  และจะดำเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ประกาศใน

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ(Universal Declaration of Human Rights) ภายใต้
ขอบเขตอำนาจของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆท่ีขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน 

7. ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
7.1 ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  

จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้ 
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(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง 
รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม 

(2) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงาน
อ่ืนๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

(3) แจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้ านบวก    
และด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ 

(4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร 

7.2 ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงาน 
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเป็นธรรม เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าพนักงาน

เป็นทรัพยากรทีส่ำคัญและมีคุณค่ายิ่งสำหรับบริษัท และเป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท 
ต่อลูกค้า คู ่ค้า ผู ้ถือหุ ้น และผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องอื ่น  บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร            
ที่แข็งแกร่ง โดยการสร้างคุณค่าเพิ่มของงานที่ปฏิบัติรวมถึงเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้มีการพัฒนา 
ในศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่ าว บริษัทฯ จึงยึดถือหลักการปฏิบัติ        
ต่อพนักงานดังนี้  

(1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

(2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน 
(3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่

เสมอ 
(4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ 

และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น 
(5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึง และ

สม่ำเสมอ 
(6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน 
(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 
(8) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของ

พนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 
(9) ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด  

7.3 ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า  
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บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความพึงพอใจที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีเจตจำนงที่      
จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลาและได้
กำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้  

(1) ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็น
ธรรม 

(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า  เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า
และบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ 
ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบรกิารนั้นๆ 

(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด ได้ 
ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

(4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า 
(5) จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินค้า

และบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุด
เพ่ือให้ลูกคา้ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

(6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องโดยมิชอบ 
(7) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กั บ

ลูกค้าสูงสุด  
7.4 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้  
บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงาน   
ที่ถูกต้อง      การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้  

(1) ไม่ใช้โอกาสในการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดหาบริการต่างๆ หรือเพ่ือ
หาประโยชน์ส่วนตน 

(2) ไมเ่รียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าอย่างเด็ดขาด 
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธสัญญาที่มีระหว่างกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่บังคับซื้อ-ขาย สินค้า

หรือจ่ายค่าบริการต่อคู่ค้าแบบไม่เป็นธรรม 
 

7.5  ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า  
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บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม   
 

บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย 
และขัดต่อจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้  

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี 
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
(3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 

7.6 ข้อพึงปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่วนรวม  
บริษัทมีนโยบายมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ ดี    

โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(1) บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัท เข้าไปดำเนินการ 
(2) บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

พนักงานอยู่เสมอ 
(3) ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ       

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
(4) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของบริษัท    

ต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
7.7 ข้อพึงปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
บริษัทมุ ่งมั่นที ่จะพัฒนาปรับปรุงและผลิตสินค้า ที ่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม          

โดยมุ่งเน้นการคัดสรรวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับมาตรฐานของสินค้า  และตระหนักถึงความปลอดภัย 
ของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากองค์กร โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย 
และข้อกำหนดอื่นๆตามแนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งเน้นในการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้
พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน 

8. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ 

ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด 
ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สาย
บังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทอย่างจริงจัง 
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บริษัทไม่พึงปรารถนาที่จะให้การกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดีเกิดข้ึน หากกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานผู้ใดกระทำผิดจริยธรรมที่กำหนดไว้ หรือทำให้พนักงานอ่ืนกระทำผิดจริยธรรมโดยเจตนา หรือไม่แจ้ง
ต่อบริษัท เมื่อพบเห็นการกระทำผิดจริยธรรมของพนักงานอ่ืน จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการ
กระทำที่เชื ่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทจะส่งเรื ่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดำเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า 

9. การรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท เป็นผู้พิจารณารับ

เรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการกระทำที่อาจทำให้
เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่น ที่เกิดขึ้นกับบริษัทโดยทางตรง หรือทางอ้อม ผ่านช่องทาง     
การรับเรื่องดังนี้ 

โดยผู้แจ้งเบาะแสจะต้องระบุรายละเอียด ข้อรอ้งเรียนหรือเบาะแสเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งสามารถ
แจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้ 

1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของ 
1.1. ประธานกรรมการตรวจสอบ  ที่  accplusconsultant@yahoo.com  
1.2. กรรมการตรวจสอบ   ที่  nathee@cmuic.net  
1.3. กรรมการตรวจสอบ   ที่  pianchai@pctb.co.th  
1.4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน   ที่  audit_ewc@hotmail.com  
1.5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   ที่  theerachai@skytower.co.th  
1.6. เลขานุการบริษัท     ที่  natchapoln.p@skytower.co.th 

2. ส่งไปรษณีย์ ปิดผนึก มายัง  
2.1. คุณวรรณา  เมลืองนนท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.2. ดร.นที   นาคธนสุกาญจน์  กรรมการตรวจสอบ 
2.3. คุณเพียรชัย  ถาวรรัตน์  กรรมการตรวจสอบ 
2.4. คุณคมวุฒิ   พรนราดล  ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
2.5. คุณธีรชัย    ลีนะบรรจง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2.6. คุณณัชพล  พัชรมณีปกรณ์    เลขานุการบริษัท 

 
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ 
เขตมีนบุร ีกรุงเทพมหานคร 10510 
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3. ตู้รับข้อร้องเรียน ที่ติดตั้งภายในบริษัท มายัง 
3.1. คุณวรรณา  เมลืองนนท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3.2. ดร.นที   นาคธนสุกาญจน์  กรรมการตรวจสอบ 
3.3. คุณเพียรชัย  ถาวรรัตน์  กรรมการตรวจสอบ 
3.4. คุณคมวุฒิ   พรนราดล  ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
3.5. คุณธีรชัย    ลีนะบรรจง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3.6. คุณณัชพล  พัชรมณีปกรณ์    เลขานุการบริษัท 

 
จรรยาบรรณทางธุณกิจฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 

 
 
 

................................................ 
(นายธนาธิป อุปัติศฤงค)์ 

ประธานกรรมการ 
บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 
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ส่วนบริหารงานกลาง 

เอกสารแนบ 1 

 ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ออกแบบ/ทบทวนแบบรายงาน 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการ และพนักงาน 

กรอกแบบรายงาน 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดบั 

จบ 

ดำเนินการสอบสวนต่อไป 

และรายงาน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ยุติเรื่อง 

และรายงาน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เริ่มต้น 

 

รับทราบ 

เปิดเผยข้อมูล 

ส่วนบริหารงานกลาง 

กรรมการ และพนักงาน 

ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร 

ไม่ถูกต้อง 

ส่วนบริหารงานกลาง 

ถูกต้อง 

ไม่มีความขัดแย้ง 
ไม่มีมูล มีมูล 

มีความขัดแย้ง 
ส่งรายงานให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

สรุปผลการสอบทานความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์รายงานตามลำดับชั้น 

จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มประจำปี 
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แบบแสดงรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

 
ข้าพเจ้า ชื่อ       ตำแหน่ง    

ข้าพเจ้า มี/อาจมี รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท ที่มีลักษณะอาจมีส่วนได้เสีย หรือเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ หรือ ก่อนิติกรรมกับบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
             
             
             
             

         
ทัง้นี้ ข้าพเจ้าได้แก้ไขปัญหาแล้ว ดังนี้ 

             
             

           
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รายงาน 
      (...................................................)  
วันที่...................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
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ทะเบียนคุมเอกสาร 
 

วันที่ทบทวน วันที่อนุมัติ คำอธิบาย 

28 มกราคม 2565 25 กุมภาพันธ์ 2565 จัดทำครั้งแรก 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

  

         คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ     
จํานวน 3 ท่าน  มีความรู้ ความชํานาญ และประสบการณ์หลากหลาย มีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรซึ่ง
สอดคล้องกับข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.)  ในระหว่างปี 2564 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมท้ังส้ิน 10 ครั้ง รายนามของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่านและจํานวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมมีดังนี้          
                                                                                                

          ร.ต.ท.ศิวะรักษ์
 
 พินิจารมณ์ 1                    ประธานกรรมการตรวจสอบ                              8/8 

          นางสาววรรณา  เมลืองนนท์  2                   ประธานกรรมการตรวจสอบ                              2/2 

          นายเพียรชัย  ถาวรรัตน ์                          กรรมการตรวจสอบ                                     10/10 

          ดร. นที  นาคธนสุกาญจน์
  
                        กรรมการตรวจสอบ                                10/10   

1 
ลาออกจากการดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2564 

2 ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2564     

  
         คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติภารกิจอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามกฎบัตรท่ีได้รับอนุมัติ 

จากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือช่วยในการสอบทานให้บริษัทฯมีการกํากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ  สอดคล้องกับข้อกําหนดและ

แนวทางปฏิบัติท่ีดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย          

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพ่ือพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเรื่องท่ีสําคัญร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ

ภายใน  และได้รายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกไตรมาสเพ่ือให้มีการ

ดําเนินการในเรื่องท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สรุปสาระสําคัญดังนี้    

 

 

เอกสารแนบ 6 
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การรายงานทางการเงิน  

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายงานทางการเงินท้ังข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการและข้อมูลทางการเงินรวม         
รายไตรมาสและประจําปีซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบ (Key Audit Matters)  ในรายงานผู้สอบบัญชี   โดยพิจารณาความเช่ือถือได้ของตัวเลขประมาณการ ข้อสมมติฐาน
ท่ีฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ  การแสดงรายการ   ตลอดจนผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
เพื่อให้ม่ันใจว่ามีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเช่ือถือได้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน โดยได้เชิญผู้บริหาร
และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมหารือในการสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน  ก่อนท่ีจะให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน รายการ
ปรับปรุงบัญชีท่ีมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินอย่างมีนัยสําคัญ รวมถึงความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลและข้อสังเกตของ
ผู้สอบบัญชี  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับการรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ว่ารายงานทางการ
เงินดังกล่าว  ได้จัดทําข้ึนโดยถูกต้องในสาระสําคัญตามข้อกําหนดกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความ
เช่ือถือได้และทันเวลา  การเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีมีความสมเหตุสมผล รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีนัยสําคัญในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและครบถ้วน เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือ
กับผู้สอบบัญชีในเรื่องความเป็นอิสระระหว่างการประชุม  ซึ่งผู้สอบบัญชียืนยันว่าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณและได้
ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมด  ตลอดจนเรื่องอ่ืนซ่ึงเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของสํานักงานและมาตรการท่ีใช้เพ่ีอป้องกันไม่ให้ขาดความเป็นอิสระ สําหรับการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีมีความพอใจในการให้ความร่วมมือจากบุคลากรของบริษัท   

 

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

การบริหารความเส่ียงและการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

-  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  โดยพิจารณา
จากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจําทุกไตรมาส ตามแผนงานท่ีได้
อนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานท่ีสําคัญของบริษัทฯ   และได้ให้ข้อแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มี
ประสิทธิผลย่ิงข้ึน  ตลอดจนการพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯตามแบบประเมินของ COSO ปี 2556 
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ี ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ       

 

-  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กํากับดูแลงานตรวจสอบภายในโดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระ รวมถึงความเพียงพอของบุคลากร เพ่ือให้
มั่นใจว่าการดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีอิสระ เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล  มีการประสานงานท่ีดีกับ
ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี  และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี  
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- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบการดําเนินกิจกรรมการบริหารความเส่ียงขององค์กรตามท่ีประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงรายงาน  มีการระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการประกอบการของบริษัทฯ และได้ปรับปรุงแก้ไข 
ให้ชัดเจนมากข้ึน  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ากิจกรรมการบริหารความเส่ียงมีความก้าวหน้ามากข้ึน  

    

-    บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสมํ่าเสมอ 
สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร   
ผ่านทางนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันท่ีมีแนวทางในการช้ีเบาะแสให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ตลอดจนได้
เข้าร่วมเป็นสมาชิกท่ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Action Against Corruption : CAC)     

   

รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 

รายการได้มาและจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์   

-  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการทํารายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ  ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกําหนด  เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงาน
งานบัญชีและการเงินว่ารายการทางการค้าหรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินท่ีเก่ียวโยงกันท่ีได้พิจารณานั้น บริษัทฯ
ดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขการค้าท่ัวไปซึ่งมีความสมเหตุสมผล  เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ  รวมท้ังรายการท่ีมีสาระสําคัญได้รับการเปิดเผยและแสดง รายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แล้วอย่างถูกต้องครบถ้วน   

 

-    คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีมีขนาดใหญ่หรือมูลค่าสูง ๆ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบกับรายงาน
ของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินว่ารายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีได้พิจารณานั้น บริษัทฯ 
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว     

 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

-   คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริษัทฯ เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน  และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  รวมถึงข้อผูกพันท่ีบริษัทฯ มีไว้
กับบุคคลภายนอก ท้ังนี้ ไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายและข้อกําหนดดังกล่าว   
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การรกัษาคณุภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 

-   คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี ซ่ึงกฎบัตรดังกล่าวได้ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับ
ภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  และมีความเห็นว่าการปฏิบัติภารกิจภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนั้นมีความครบถ้วน
สมบูรณ์     

 

-   คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการ  
ตรวจสอบและตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  และจากผลการประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยความเป็นอิสระ สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดีและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอันมีส่วนช่วย 
เสริมสร้างระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

-   คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบอย่างสม่ํา 
    เสมอทุกไตรมาส   
   

ผู้สอบบัญชีภายนอก 

-   คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปี 2564 และเห็นว่าผล
การปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ    

 

-   ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯสําหรับปี 2565 น้ัน  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกสํานักงานซึ่ง
อยู่ในรายช่ือผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จากคุณภาพของ
สํานักงานและรายละเอียดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีที่ยื่นข้อเสนอมา   
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ัง  นางสาวซูซาน   
เอ่ียมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4306 และ/หรือ นายสุชาติ  พานิชย์เจริญ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4475  
และ/หรือ นางสาวช่ืนตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7570 และ/หรือ นางสาววันดี  เอ่ียมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 8210 และ/หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท 
จํากัด ("SP AUDIT")  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปี 2565   และขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2565 
รวมท้ังค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม  เป็นจํานวนเงินรวม  1,500,000.- บาท  ซึ่งเท่ากับปี
ท่ีผ่านมา  
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ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวม 

จากการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564 ทําให้เช่ือได้ว่าบริษัทฯ มีระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินท่ี
ถูกต้องเช่ือถือได้ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
รวมท้ังมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 

  ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระ 
อย่างเพียงพอ และไม่มีข้อจํากัดในการได้รับข้อมูล  ทรัพยากร  และความร่วมมือท้ังจากผู้บริหาร  พนักงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมา  เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
เท่าเทียมกัน  

    

 

 

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

  นางสาววรรณา เมลืองนนท์      

  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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