รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ส อบทานงบแสดงฐานะการเงิน รวมและงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะกิจ การ ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2565
งบกาไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุน เบ็ ด เสร็ จเฉพาะกิจ การ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ วนของผูถ้ ื อ หุ้น รวม
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับ
งวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น แบบย่อ ของบริ ษ ัท สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และ
บริ ษ ัทย่อย และเฉพาะของบริ ษทั สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ ห ารของกิจการเป็ นผูร้ ับ ผิดชอบในการจัดท าและ
นาเสนอข้อ มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิน ระหว่างกาล
ส่ วนข้าพเจ้า เป็ นผูร้ ับ ผิด ชอบในการให้ข อ้ สรุ ป เกี่ย วกับ ข้อ มูล ทางการเงิน ระหว่างกาลดัง กล่าวจากผลการสอบทานของ
ข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตของกิ จ การ” การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุ ค ลากรซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดกว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนัยสาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้
จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่ พ บสิ่ งที่ เป็ นเหตุ ให้ เชื่ อ ว่ าข้อมู ลทางการเงิ น ระหว่างกาลดังกล่าวไม่ ไ ด้จัด ท าขึ้ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้ สั งเกตหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 5 ซึ่ งได้กล่ าวถึ ง การรวมธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ในระหว่าง
งวดสามเดื อนสิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 มี น าคม 2565 โดยกลุ่ มบริ ษทั อยู่ระหว่างว่าจ้างผูป้ ระเมิ น ราคาอิสระเพื่ อท าการประเมิ น มูลค่ า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมา ณ วันที่ ซ้ื อ และกลุ่มบริ ษทั จะทาการปรับย้อนหลัง งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เกี่ยวกับประมาณการสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาที่ผบู ้ ริ หาร
ของกลุ่มบริ ษทั ได้ประมาณการและรับรู ้รายการไว้ ณ วันที่ซ้ื อ เมื่อผูป้ ระเมินราคาอิสระทาการประเมินมูลค่ายุติธรรมสิ นทรัพย์
ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเสร็ จสิ้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขในเรื่ องนี้

บริ ษทั เอส พี ออดิท จากัด

(นางสาววันดี เอี่ยมวณิ ชชา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

3
บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565

31 ธันวาคม 2564

31 มีนาคม 2565

31 ธันวาคม 2564

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

176,708,519.33
6.1,7

-

276,581,235.47
-

55,173,094.26

228,244,244.61

992,049.42

437,345.60

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น

8

117,874,256.60

62,315,223.94

58,549,229.06

51,734,596.63

สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - กิจการอื่น

9

55,920,632.90

404,236.94

225,549.66

337,870.07

สิ นค้าคงเหลือ

10

105,041,108.36

90,768,726.36

105,041,108.36

90,768,726.36

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6.1,11

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

-

-

182,595,287.70

-

455,544,517.19

430,069,422.71

402,576,318.46

371,522,783.27

23,950,661.44

15,375,576.45

23,950,661.44

15,375,576.45

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน

12

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

13

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

14

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

15

357,417,594.00

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

16

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

-

149,994,000.00

149,994,000.00

355,874,081.99

313,835,470.46

310,883,004.55

11,636,410.15

11,856,794.75

3,129,038.71

3,048,334.06

17

3,601,322.96

3,712,700.69

3,585,973.27

3,665,418.89

5

46,565,493.20

-

-

-

13,298,853.64

34,852,868.35

11,121,545.81

34,473,973.72

456,470,335.39
912,014,852.58

421,672,022.23
851,741,444.94

505,616,689.69
908,193,008.15

517,440,307.67
888,963,090.94

4
บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565

31 ธันวาคม 2564

31 มีนาคม 2565

31 ธันวาคม 2564

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

หนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6.1

1,854,291.84

1,480,375.71

1,854,291.84

1,480,375.71

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น

18

52,638,427.25

46,179,894.16

17,827,192.90

36,938,888.08

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - กิจการอื่น

19

1,593,176.40

3,868,167.55

831,381.15

1,620,448.84

1,305,156.29

2,358,959.79

1,305,156.29

2,358,959.79

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6.1

89,169,699.26

88,879,387.44

89,169,699.26

88,879,387.44

หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

20

1,330,770.43

1,457,841.86

994,575.28

1,126,194.00

147,891,521.47

144,224,626.51

111,982,296.72

132,404,253.86

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

20

9,709,697.58

9,793,027.02

1,111,217.39

965,922.05

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

21

34,280,592.21

34,289,963.74

33,502,003.76

34,092,798.46

2,167,702.39

2,183,770.50

43,730,639.14

43,881,947.43

43,881,947.43

43,881,947.43

89,888,631.32

90,148,708.69

78,495,168.58

78,940,667.94

237,780,152.79

234,373,335.20

190,477,465.30

211,344,921.80

ประมาณการรื้ อถอน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

22

-

-

5
บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2565

31 ธันวาคม 2564

31 มีนาคม 2565

31 ธันวาคม 2564

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ ว

4,343,633,540.40

4,343,633,540.40

4,343,633,540.40

4,343,633,540.40

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น

23

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 43,436,335,404 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 26,969,576,923 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท

2,696,957,692.30

หุ้นสามัญ 26,329,817,174 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท

-

2,632,981,717.40

2,696,957,692.30
-

2,632,981,717.40

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

264,331,892.88

264,331,892.88

264,331,892.88

264,331,892.88

ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ ้นสามัญ

(803,623,518.49)

(790,828,323.51)

(790,828,323.51)

(790,828,323.51)

ส่วนเกินจัดสรร - ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

309,998,676.32

309,998,676.32

309,998,676.32

309,998,676.32

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

23

80,000.00

-

80,000.00

-

กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

17,907,839.80

17,907,839.80

17,907,839.80

17,907,839.80

(2,013,709,689.10) (1,985,621,174.50) (1,979,793,190.94) (1,955,834,589.75)

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

185,017,106.23

185,722,085.66

199,060,956.00

199,060,956.00

ส่วนของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั

656,959,999.94

634,492,714.05

717,715,542.85

677,618,169.14

17,274,699.85

(17,124,604.31)

674,234,699.79
912,014,852.58

617,368,109.74
851,741,444.94

ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

717,715,542.85
908,193,008.15

677,618,169.14
888,963,090.94

6
บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

รายได้
รายได้จากงานโครงการ
รายได้จากการขายสิ นค้าอุตสาหกรรม
รายได้จากการให้บริ การด้านโทรคมนาคม

19,922,950.16

22,241,290.71

19,922,950.16

22,241,290.71

1,529,675.50

1,300,645.85

1,529,675.50

1,300,645.85

34,887,478.33

ผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

-

รายได้จากการขายเศษซากวัตถุดิบ

2,828,648.10

โอนกลับค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์

8,644,532.00

รายได้อื่น
รวมรายได้

2,768,363.91
13,865,107.80
-

2,828,648.10
8,644,532.00

2,201,497.99
13,865,107.80
-

13,672.38

2,654,790.58

849,572.28

3,084,395.09

67,826,956.47

42,830,198.85

33,775,378.04

42,692,937.44

34,410,693.27

28,544,337.34

34,418,196.60

28,544,337.34

826,686.67

774,803.22

826,686.67

774,803.22

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนงานโครงการ
ต้นทุนขายสิ นค้าอุตสาหกรรม
ต้นทุนจากการให้บริ การด้านโทรคมนาคม

26,384,469.34

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

-

-

-

759,966.90

804,554.05

759,966.90

804,554.05

24,265,018.65

16,584,527.83

14,395,788.96

12,517,322.12

ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

1,897,026.17

-

1,586,463.09

-

ผลขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์

3,006,598.64

-

3,514,575.50

-

ต้นทุนทางการเงิน

1,481,823.32

4,498,280.48

2,232,301.51

4,498,280.48

รวมค่าใช้จ่าย

93,032,282.96

51,206,502.92

57,733,979.23

47,139,297.21

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

-

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับงวด
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(4,713,491.68)

(25,205,326.49)

(13,089,795.75)

(1,530,805.56)

(4,857,299.47)

(26,736,132.05)

(17,947,095.22)

(485,811.00)

(1,837,224.00)

(485,811.00)
(27,221,943.05)

(1,837,224.00)
(19,784,319.22)

(23,958,601.19)
(23,958,601.19)

(4,446,359.77)
(4,857,299.47)
(9,303,659.24)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่ตอ้ งจัดประเภทเข้ากาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด

(23,958,601.19)

(9,303,659.24)
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7
บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

(28,088,514.60)

(18,037,652.07)

(23,958,601.19)

(9,303,659.24)

ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

1,352,382.55
(26,736,132.05)

90,556.85
(17,947,095.22)

(23,958,601.19)

(9,303,659.24)

ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

(28,793,494.03)

(19,403,289.13)

(23,958,601.19)

(9,303,659.24)

ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

1,571,550.98
(27,221,943.05)

(381,030.09)
(19,784,319.22)

(23,958,601.19)

(9,303,659.24)

(0.0011)

(0.0014)

(0.0009)

(0.0007)

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั (บาท : หุ้น)

25

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(หน่ วย : บาท)
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไร (ขาดทุน) สะสม
ทุนเรื อนหุ้นทีอ่ อก ส่ วนเกินกว่ ามูลค่า ส่ วนตา่ กว่ ามูลค่ า
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565

และชาระแล้ ว
2,632,981,717.40

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ

ส่ วนเกินจัดสรร เงินรับล่ วงหน้ า
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

264,331,892.88 (790,828,323.51)

309,998,676.32

ค่ าหุ้น

จัดสรรแล้ ว
ตามกฎหมาย

-

ส่ วนของผู้มี

การเปลีย่ นแปลง
ส่ วนเกินทุนจาก

ยังไม่ ได้จัดสรร

17,907,839.80 (1,985,621,174.50)

ผลต่ างจากการ

การตีราคาสิ นทรัพย์ แปลงค่างบการเงิน
199,060,956.00

รวม

รวม

สั ดส่ วนใน

องค์ประกอบอื่น

ส่ วนของผู้ถือหุ้ น

อานาจควบคุม

บริษทั ย่ อย

ของส่ วนของผู้ถือหุ้น

ของบริษทั

ของบริษทั ย่ อย

(6,146,122.17) (7,192,748.17)

185,722,085.66

634,492,714.05

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่ มี

(17,124,604.31)

รวม
617,368,109.74

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับงวด
เพิ่มทุนระหว่างงวด

23

เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ จากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

23

ได้มาจากการรวมธุรกิจของบริ ษทั ย่อย

63,975,974.90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(12,795,194.98)

-

80,000.00
-

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

2,696,957,692.30

264,331,892.88 (803,623,518.49)

309,998,676.32

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

1,316,252,588.00

264,331,892.88

-

309,998,676.32

-

1,316,252,588.00

264,331,892.88

-

309,998,676.32

-

-

-

-

-

-

-

63,975,974.90

-

-

-

-

-

-

-

80,000.00

-

-

-

-

-

-

-

(12,795,194.98)

32,827,753.18

20,032,558.20

(28,088,514.60)
80,000.00 17,907,839.80 (2,013,709,689.10)

63,975,974.90
80,000.00

199,060,956.00

(704,979.43)
(6,851,101.60) (7,192,748.17)

(704,979.43) (28,793,494.03)
185,017,106.23 656,959,999.94

1,571,550.98
17,274,699.85

(27,221,943.05)
674,234,699.79

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

(18,037,652.07)
17,907,839.80 (1,963,025,046.70)

208,666,471.76

(1,365,637.06)
(319,012.96) (7,192,748.17)

(1,365,637.06) (19,403,289.13)
201,154,710.63 146,620,660.93

(381,030.09)
(16,278,210.76)

(19,784,319.22)
130,342,450.17

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยังไม่ ได้ตรวจสอบ

8

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

9
บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(หน่ วย : บาท)
องค์ประกอบอื่น
กาไร(ขาดทุน)สะสม
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่ วนเกินกว่ามูลค่า ส่ วนตา่ กว่ ามูลค่า ส่ วนเกินจัดสรร เงินรับล่วงหน้ า จัดสรรแล้ว
ส่ วนเกินทุนจาก
หมายเหตุ และชาระแล้ ว
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ค่าหุ้น
ตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จดั สรร การตีราคาสินทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับงวด
เพิ่มทุนระหว่างงวด
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ จากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

23
23

2,632,981,717.40

264,331,892.88 (790,828,323.51) 309,998,676.32

-

63,975,974.90
2,696,957,692.30

264,331,892.88 (790,828,323.51) 309,998,676.32

1,316,252,588.00

264,331,892.88

-

309,998,676.32

-

1,316,252,588.00

264,331,892.88

-

309,998,676.32

-

รวม

17,907,839.80

(1,955,834,589.75)

199,060,956.00 677,618,169.14

80,000.00
80,000.00 17,907,839.80

(23,958,601.19)
(1,979,793,190.94)

63,975,974.90
80,000.00
(23,958,601.19)
199,060,956.00 717,715,542.85

17,907,839.80

(1,941,028,082.61)

199,060,956.00 166,523,870.39

17,907,839.80

(9,303,659.24)
(1,950,331,741.85)

(9,303,659.24)
199,060,956.00 157,220,211.15
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10
บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(26,557,709.04)

(13,180,352.60)

(23,958,601.19)

(4,446,359.77)

(8,587,103.89)

(945,091.95)

(8,587,103.89)

(945,091.95)

30,903.89

9,250.90

793,602.66

(4,888,206.70)

ปรับรายการที่กระทบขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็ น
เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสิ นค้า (โอนกลับ)
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

-

3,978.11

793,602.66
-

(393,786.19)
(4,888,206.70)
-

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

3,304,556.20

2,946,961.65

2,383,260.05

2,657,372.55

(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจ่ายสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้ สินหมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)

3,514,575.50
(1,053,803.50)

(248,466.52)
-

3,514,575.50
(1,053,803.50)

(68,255.48)
-

646,429.25

649,866.24

603,797.01

649,866.24

ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

4,713,491.68

-

-

1,352,382.55

90,556.85

-

-

ดอกเบี้ยรับ

(706.19)

(758,885.48)

(847,967.59)

(793,625.80)

ดอกเบี้ยจ่าย

1,481,823.32

4,498,280.48

2,232,301.51

4,498,280.48

(25,075,049.25)

(7,108,617.34)

(24,919,939.45)

(3,729,806.62)

ส่วนแบ่งผลกาไรของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

-

ขาดทุนจากกิจกรรมดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงของสิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

134,284.95
-

(2,310,116.60)

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น

23,975,753.53

25,457,922.63

25,382,448.11

26,712,103.27

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น

(5,428,033.23)

3,775,642.47

30,587.73

3,775,642.47

(15,065,984.66)

18,690,685.40

(15,065,984.66)

18,690,685.40

(1,500,217.41)

(122,573.91)

สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

-

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

11
บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน (ต่อ)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของหนี้ สินดาเนิ นงาน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
หนี้ สินตามสัญญา-กิจการอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนิ นงาน

362,690.39

(96,461.85)

362,690.39

641,252.74

(25,552,068.01)

(29,579,796.21)

(17,202,819.09)

(24,875,443.84)

(2,328,820.70)

(851,030.80)

(789,067.69)

(851,030.80)

(856,402.74)

(271,173.54)

(51,468,132.08)

9,894,596.85

(32,067,799.71)

18,053,286.02

986.43

47,111.67

6,247.63

9,934.19

(1,389,093.56)
(637,659.43)
(1,194,591.71)

(1,472,670.49)
(708,402.29)
-

(1,167,040.22)
(176,096.30)
(1,194,591.71)

(1,436,711.59)
(708,402.27)
-

(54,688,490.35)

7,760,635.74

(34,599,280.31)

15,918,106.35

-

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

(25,120,138.42)

-

-

-

เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ ้น

-

9,000,079.00

-

9,000,079.00

เงินสดจ่ายจากเจ้าหนี้ คา่ หุ ้น

-

(10,000,000.00)

-

(10,000,000.00)

เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย

-

-

-

(20,699,172.00)

เพิ่มขึ้นในเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชาระหนี้ คา่ สิ นทรัพย์

(183,206,000.00)

(2,000,000.00)

(12,827,749.37)

(676,500.00)

(12,715,101.10)

(676,500.00)

เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์

3,363,450.55

911,822.43

2,329,371.33

145,000.00

เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน

(8,575,084.99)

เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(43,159,522.23)

-

(8,575,084.99)

(764,598.57) (202,166,814.76)

(24,230,593.00)
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

12
บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564

2565

2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน

-

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

80,000.00

ลดลงในเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น

-

-

63,975,974.90

-

-

80,000.00

-

(1,000,000.00)

-

(1,000,000.00)

เงินสดจ่ายหนี้ สินตามสัญญาเช่า

(549,381.91)

(416,070.39)

(327,448.36)

(343,350.88)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้ สินตามสัญญาเช่า

(178,249.12)

(25,175.12)

(33,581.82)

(25,175.12)

(647,631.03)

(1,441,245.51)

63,694,944.72

(1,368,526.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ

(98,495,643.61)

5,554,791.66

(173,071,150.35)

(9,681,012.65)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

276,581,235.47

83,900,429.22

228,244,244.61

73,114,444.83

(1,377,072.53)
176,708,519.33

(1,237,090.36)
88,218,130.52

55,173,094.26

63,433,432.18

เงินสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด

26.1

ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

13
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาลอย่ างย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทยและเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยมีสานักงานตั้งอยู่ที่ 247 ถนนร่ มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
บริ ษัท และบริ ษัท ย่อ ย (รวมกัน เรี ย กว่า “กลุ่ มบริ ษัท”) ประกอบธุ ร กิ จหลัก เกี่ ย วกับ การผลิ ต และจาหน่ า ย
โครงเหล็กชุบสังกะสี สาหรับเสาสายส่ งไฟฟ้ าแรงสู ง เสาโทรคมนาคม และโครงเหล็กสถานี ไฟฟ้ าย่อย ให้บริ การ
ชุ บ สั ง กะสี จ าหน่ า ยสิ นค้ า อุ ป กรณ์ ส่ งก าลั ง ผลิ ต และจ าหน่ า ยไฟฟ้ า จากพลั ง งานทดแทน บริ การให้ เช่ า
เสาโทรคมนาคม และให้บริ การที่ปรึ กษา บริ หารจัดการโครงการวางแผนและติดตั้ง รวมถึงบารุ งรักษาอุปกรณ์สาหรับ
การสื่ อสารและโทรคมนาคม ปรึ กษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับการสื่ อสารและด้านโทรคมนาคม
2. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการระหว่างกาลได้จัดทาขึ้ นตามหลักการบัญ ชี ที่ รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทยภายใต้ พ ระราชบัญ ญั ติ ก ารบั ญ ชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึ ง มาตรฐานการบัญ ชี ที่ อ อกภายใต้
พระราชบัญ ญัติ วิช าชี พ บัญ ชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยการจัดท า
และนาเสนอรายงานทางการเงิ น งบการเงิ นหลัก คื อ งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุน เบ็ ด เสร็ จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสดได้จดั ทาเป็ นรู ปแบบที่สมบูรณ์ ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ส่ วนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลจัดทาเป็ นแบบย่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับ ที่ 34 เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น ระหว่ า งกาล และได้เพิ่ ม หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ระหว่ า งกาล
ตามข้อกาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเน้นการให้ขอ้ มูลที่เป็ นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อน
กับข้อมู ลที่ ได้เคยนาเสนอรายงานไปแล้ว ดัง นั้นการอ่านงบการเงิ นระหว่างกาลนี้ ค วรอ่านควบคู่กับงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ นาเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ใน
ประเทศไทยและจัดทาเป็ นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทาขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิน
ที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับเพื่อใช้กบั งบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
สัญญาประกันภัย
การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิน
สัญญาเช่า

กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นกับงบการเงินในงวดปัจจุบนั และ
ฝ่ ายบริ หารได้ประเมินแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดปัจจุบนั
3. หลักการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินรวมระหว่างกาล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงิน
ของบริ ษ ัท สกาย ทาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัท ย่อย หลัง จากตัด ยอดคงค้างและรายการระหว่า งกัน ที่ มี
สาระสาคัญแล้ว อัตราร้อยละของการถือหุน้ โดยบริ ษทั ทั้งทางตรงและทางอ้อมมีดงั นี้

ชื่อกิจการ
บริ ษทั พาราไดซ์กรี นเอนเนอยี่ จากัด
บริ ษทั อัลตร้าเอเชีย จากัด
UWCC (Cambodia) Company Limited
Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. *
Ultra Network Pte.Ltd. *
Ultra Asia Investment Pte.Ltd. *
Sky Towers Infra Inc. **
QROI Network Services Inc. *

บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ
ประเทศที่ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
ลักษณะธุรกิจ
กิจการจัดตั้ง
2565
2564
ธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรู ป
ไทย
65.00
65.00
จากพืชพลังงาน และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ธุรกิจการลงทุนและกิจการค้า
ไทย
100.00
100.00
ธุรกิจโรงงานผลิตและจาหน่ายไม้สับแปรรู ป
กัมพูชา
70.00
70.00
ธุรกิจการจัดการด้านบุคลากร
สิงคโปร์
100.00
100.00
ธุรกิจลงทุนในบริ ษทั อื่น
สิงคโปร์
100.00
100.00
ธุรกิจลงทุนในบริ ษทั อื่น
สิ งคโปร์
100.00
100.00
ธุรกิจให้เช่าเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม
ฟิ ลิปปิ นส์
100.00
100.00
ธุรกิจให้บริ การที่ปรึ กษา บริ หารจัดการโครงการ
ฟิ ลิปปิ นส์
67.00
วางแผนและติดตั้ง รวมถึงบารุ งรักษาอุปกรณ์สาหรับ
การสื่อสารและโทรคมนาคม ปรึ กษาด้านเทคนิคที่
เกี่ยวกับการสื่อสารและด้านโทรคมนาคม

* ถือหุ้นทางอ้อมผ่านทางบริ ษทั อัลตร้าเอเชีย จากัด
** ถือหุ้นทางอ้อมผ่านทาง Ultra Asia Singapore Pte.Ltd.

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยจัดทาขึ้นโดยมีวนั ที่ในงบการเงินเช่นเดียวกับบริ ษทั และจัดทาโดยใช้นโยบายการ
บัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกัน
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของ
ผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่ วนของหุน้ ที่ถือโดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สิ นทรัพย์และหนี้ สินตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่ งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ นรายการ “องค์ประกอบอื่นของส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4. นโยบายการบัญชี
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลนี้ กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้จัด ท าขึ้ น โดยใช้ น โยบายการบั ญ ชี ที่ ส าคัญ และวิ ธี ก ารค านวณ
ในงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกันกับที่ใช้สาหรับจัดทางบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายจ่ายที่เกิดขึ้นอย่างไม่สม่าเสมอในระหว่างงวดปี บัญชี จะรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับการรับรู ้รายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
5. การรวมธุรกิจ
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 มีมติดงั นี้
- อนุ มตั ิให้บริ ษทั เข้าซื้ อหุ ้นของบริ ษทั QROI Network Service Inc. ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ที่ดาเนิ นธุ รกิจที่
เกี่ยวเนื่ องกับการให้บริ การด้านโทรคมนาคม ซึ่ งเป็ นบริ การติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณสื่ อสารบนเสาโทรคมนาคม
ในสั ด ส่ วนร้ อยละ 67.00 โดยมี มูลค่ าซื้ อขาย 3.84 ล้านเหรี ยญสหรั ฐ หรื อประมาณ 126 ล้านบาท ผ่านบริ ษ ัท
อัลตร้าเอเชีย จากัด และ
- อนุ มตั ิให้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จานวน 853,012,999 หุ ้น
โดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 0.075 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 63,975,974.93 บาท
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2565 มีมติดงั นี้
- อนุ มตั ิ แก้ไขราคา จานวนหุ ้นและเงื่ อนไขในการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เสนอขายให้แก่ บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) โดยเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 639,759,749 หุ ้น ในราคาเสนอขายหุ ้น ละ
0.10 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 63,975,974.90 บาท ให้กบั บุคคลในวงจากัดจานวน 3 ราย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้อง
ตามข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
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เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 บริ ษทั อัลตร้าเอเชีย จากัด ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั QROI Network Service
Inc. (“QNSI”) จากผู ้ ถื อ หุ ้ น เดิ ม ของ QNSI (ประกอบไปด้ ว ย บริ ษั ท ลี พ พอยท์ จ ากั ด จ านวน 22,561 หุ ้ น ,
Mr.Riku Petteri Kulovesi จ านวน 22,561 หุ ้ น และ QROI Limited จ านวน 19,194 หุ ้ น ) รวมจ านวน 64,317 หุ ้ น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 เปโซฟิ ลิปปิ นส์ หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 67.00 ของจานวนหุ ้นที่ออกและเรี ยกชาระ
แล้ว ทั้ง หมดของ QNSI ในราคาหุ ้ น ละ 1,959 บาท รวมเป็ นจ านวนเงิ น 3.84 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ ประมาณ
126 ล้านบาท และกลุ่มบริ ษทั ได้แต่งตั้งตัวแทนจานวน 5 ท่านเพื่อควบคุมกิจการของ QNSI และ
เมื่ อ วัน ที่ 7 มี น าคม 2565 บริ ษัท ได้ จัด สรรหุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ให้ บุ ค คลในวงจ ากัด จ านวน
639,759,749 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.10 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 63,975,974.90
บาท ให้ กับบุ ค คลในวงจากัด จานวน 3 ราย (ประกอบไปด้วย บริ ษัท ลี พ พอยท์ จากัด จานวน 224,414,925 หุ ้ น ,
Mr.Riku Petteri Kulovesi จานวน 224,414,925 หุน้ และ QROI Limited จานวน 190,929,899 หุน้ )
QNSI ประกอบกิ จการการให้บ ริ การที่ ป รึ กษา บริ หารจัด การโครงการวางแผนติ ด ตั้ง รวมถึ งบ ารุ งรั กษา
อุปกรณ์สาหรับการสื่ อสารและโทรคมนาคม รวมถึงที่ปรึ กษาด้านเทคนิ คที่เกี่ยวกับการสื่ อสารและด้านโทรคมนาคม
มากว่า 5 ปี
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมา ณ
วันที่ซ้ือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงินไว้ ดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ - กิจการอื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - กิจการอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - กิจการอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มา

(หน่วย : บาท)
35,661,897.62
45,358,216.86
49,991,469.98
1,243,726.62
46,565,493.20
150,528.60
299,119.72
(32,624,805.72)
(66,099.21)
(536,014.53)
(32,827,753.18)
113,215,779.96
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อย่างไรก็ ต าม กลุ่ มบริ ษัท อยู่ร ะหว่างว่าจ้างผูป้ ระเมิ นราคาอิ ส ระเพื่ อ ทาการประเมิ นมู ลค่ ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมาสาหรับแต่ละรายการดังกล่าวข้างต้นรวมถึงภาระภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาไม่เกินกว่าหนึ่ งปี นับจากวันที่ซ้ื อตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางเงิน ทั้งนี้
กลุ่มบริ ษทั จะทาการปรับย้อนหลังงบการเงินรวมสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เกี่ยวกับประมาณ
การสิ นทรั พ ย์ที่ร ะบุ ได้ที่ไ ด้ม าและหนี้ สิ นที่ รับมาที่ ผูบ้ ริ ห ารของกลุ่ มบริ ษัท ได้ประมาณการและรั บรู ้ รายการไว้
ณ วันที่ ซ้ื อเมื่ อผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระท าการประเมิ นมู ลค่ ายุติธรรมสิ น ทรั พ ย์ที่ ระบุ ได้ที่ ไ ด้มาและหนี้ สิ น ที่ รับมา
เสร็ จสิ้ น
กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้ตน้ ทุนที่ เกี่ยวข้องกับการซื้ อธุ รกิจจานวน 2.04 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2565 ได้รวมรายได้และกาไร
(ขาดทุน) ของ QNSI ตั้งแต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้
รายได้
กาไร(ขาดทุน)

(หน่วย : บาท)
33,121,162.98
3,731,891.34

กรณี ถ้าหากบริ ษัทได้รวมธุ รกิ จกันตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับ งวด
สามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 จะรวมรายได้และกาไร(ขาดทุน) ของ QNSI ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565
ดังนี้
(หน่วย : บาท)
รายได้
105,088,993.54
กาไร(ขาดทุน)
16,133,878.26
6. รายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั คือ บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็น จิ เ นี ย ริ่ ง เน็ต เวิร์ ค จากัด (มหาชน) ซึ่ งถือหุ ้นร้อยละ
30.99 (31 ธั น วาคม 2564 : ร้ อ ยละ 34.88) ของทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ว ของบริ ษัท (ผู ถ้ ือ หุ ้น หลัก ของบริ ษ ทั
แคปปิ ทอล เอ็น จิ เ นี ย ริ่ ง เน็ต เวิร์ ค จากัด (มหาชน) คือ ครอบครัว ลีน ะบรรจง) รายการค้าที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษ ัท
ที่ครอบครัวลีนะบรรจง เป็ นผูถ้ ือหุน้ หลักหรื อเป็ นกรรมการถือเป็ นรายการระหว่างกันกับบริ ษทั
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รายการค้ากับบุคคลและกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2565 และ 2564
สรุ ปได้ดงั นี้
6.1 สิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
เงินทดรองจ่าย
บริ ษทั ย่อย
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุทธิ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุทธิ

2,595,809.65
(2,595,809.65)
-

-

303,060.65
303,060.65

5,586,233.45
(5,148,887.85)
437,345.60

2,595,809.65
(2,595,809.65)
-

2,595,809.65
(2,595,809.65)
-

2,595,809.65
(2,595,809.65)
-

16,767,402.70 20,464,862.30
1,472,502.21
16,767,402.70 21,937,364.51
(16,078,413.93) (21,937,364.51)
688,988.77
992,049.42
437,345.60

ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุทธิ
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

-

1,472,502.21
1,472,502.21
(1,472,502.21)
-

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุทธิ

-

186,622,239.03 40,687,274.10
8,966,688.93
8,966,688.93
8,966,688.93 186,622,239.03 49,653,963.03
(8,966,688.93) (4,026,951.33) (49,653,963.03)
182,595,287.70
-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ผูบ้ ริ หารสาคัญ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

562,930.05

200,239.66

562,930.05

200,239.66

537,306.30
561,455.49
1,098,761.79

537,306.30
550,229.75
1,087,536.05

537,306.30
561,455.49
1,098,761.79

537,306.30
550,229.75
1,087,536.05
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
ค่าบริ การตรวจสอบภายในค้างจ่าย
บริ ษทั ใหญ่
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
บริ ษทั ใหญ่

192,600.00
1,854,291.84

192,600.00
1,480,375.71

192,600.00
1,854,291.84

192,600.00
1,480,375.71

44,870,391.01
44,299,308.25
89,169,699.26

44,670,691.73
44,208,695.71
88,879,387.44

44,870,391.01
44,299,308.25
89,169,699.26

44,670,691.73
44,208,695.71
88,879,387.44

792,788.02

889,650.96

792,788.02

889,650.96

การวิเคราะห์การครบกาหนดของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญาเช่า มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนี้สินตาม
ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สินตาม
ดอกเบี้ยจ่าย
สัญญาเช่า
รอตัดบัญชี
สุทธิ
สัญญาเช่า
รอตัดบัญชี
สุทธิ
438,900.00
(36,624.24)
402,275.76
438,900.00 (42,598.53)
396,301.47
402,325.00
(11,812.74)
390,512.26
512,050.00 (18,700.51)
493,349.49
841,225.00
(48,436.98)
792,788.02
950,950.00 (61,299.04)
889,650.96

ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2565 เงิ น ให้ กู้ยืมบริ ษัทย่อยจานวนสองแห่ ง เป็ นเงิ น ให้ กู้ยืม ในรู ป สั ญ ญาเงิ น กู้ยืมสกุ ล
เงินบาทและสกุลเงินเปโซฟิ ลิปปิ นส์ โดยมีระยะเวลา 6 เดือน - 1 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.00 - 5.50 ต่อปี
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2565 เงิ น ให้กู้ยืมบริ ษัท ย่อยแห่ งหนึ่ งเป็ นเงิ นให้ กู้ยืม ในรู ปสั ญ ญาเงิ น กู้ยืม สกุ ลเงิ น บาท
ระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ คิด ดอกเบี้ ยระหว่างกันเนื่ องจากบริ ษัท ย่อยหยุด ด าเนิ น งาน (31 ธันวาคม 2564 : เงิ นให้ กู้ยืม
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมเป็ นเงินให้กูย้ ืมในรู ปสัญญาเงินกูย้ ืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ระยะเวลา 1 ปี
โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างกันเนื่องจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมหยุดดาเนิ นงาน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เงินกูย้ ืมระยะสั้นระหว่างบริ ษทั ย่อยเป็ นเงินให้กูย้ ืมในรู ปสัญญาเงินกูย้ ืมสกุลเงินบาท
โดยมีระยะเวลา 6 เดือน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี
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ณ วัน ที่ 31 มี นาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เงิ นกู้ยืมระยะสั้ นบริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทที่ เกี่ ยวข้องกัน เป็ น
เงินกู้ยืมในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินและสัญ ญาเงินกู้ยืมสกุลเงินบาท โดยมี ระยะเวลา 4 เดื อน - 1 ปี คิดดอกเบี้ ยในอัตรา
ร้อยละ 4.20 - 4.90 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินกูย้ ืมระยะสั้นระหว่างบริ ษทั ย่อยเป็ นเงินกูย้ ืมในรู ปสัญญาเงินกูย้ ืมสกุลเงินเปโซ
ฟิ ลิปปิ นส์ โดยมีระยะเวลา 3 เดือน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี ต่อมาบริ ษทั ได้เปลี่ยนเงินกูย้ ืมดังกล่าวเป็ น
สั ญ ญาเงิ นกู้ยืม แบบไม่ มี กาหนดระยะเวลาการช าระคื น ในระหว่างปี บริ ษัท ได้จ่ายช าระคื นเงิ นกู้ยืมดังกล่ าวแล้ว
ทั้งจานวน
6.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2565
2564
2565
2564
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
บริ ษทั ย่อย

-

-

รายได้ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ย่อย

-

-

-

2,158,987.47

821,412.28

35,958.90

ค่าบริ หารจัดการสานักงาน
บริ ษทั ใหญ่

151,221.00

576,000.00

151,221.00

576,000.00

ค่าบริ การตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ใหญ่

180,000.00

180,000.00

180,000.00

180,000.00

ค่าซ่อมแซม
บริ ษทั ร่ วม
ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ซื้อทรัพย์สิน
บริ ษทั ย่อย

466,027.40
537,657.53
1,003,684.93
-

32,130.00
1,139,178.08
1,573,273.97
2,712,452.05
650,000.00

466,027.40
537,657.53
1,003,684.93
-

32,130.00
1,139,178.08
1,573,273.97
2,712,452.05
650,000.00
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6.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2565
2564
2565
2564
5,487,542.00 5,237,837.00
3,987,542.00 4,247,837.00
228,429.44
153,983.31
185,797.20
153,983.31
5,715,971.44 5,391,820.31
4,173,339.20 4,401,820.31

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

6.4 นโยบายการกาหนดราคาระหว่างกัน
รายการธุรกิจ
รายได้จากงานโครงการ
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ได้แก่
เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าจ้างเหมาและค่าซ่อมแซม
เช่าทรัพย์สิน
ซื้อขายทรัพย์สิน
ค่าบริ หารจัดการ
ค่าตรวจสอบภายใน

นโยบายการกาหนดราคา
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิม่ หักต้นทุนขายในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10.00
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่มหักต้นทุนขายในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5.00 - 10.00
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
ตามมติที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมกรรมการโดยอ้างอิงจากต้นทุนเงินกูย้ ืมของบริ ษทั
ตามมติที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
ตามมติที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมกรรมการและที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
ตามมติที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมกรรมการโดยอ้างอิงจากต้นทุนเงินกูย้ ืมของบริ ษทั
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาทุนบวกกาไรส่วนเพิ่มในอัตราประมาณร้อยละ 10.00 ถึงร้อยละ 30.00
ตามมติที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ย่อย
ราคาตามที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมกรรมการของบริ ษทั

6.5 ลักษณะความสัมพันธ์
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พาราไดซ์กรี นเอนเนอยี่ จากัด
บริ ษทั อัลตร้า เอเชีย จากัด
UWCC (Cambodia) Company Limited
Ultra Asia Singapore Pte.Ltd.
Ultra Network Pte.Ltd.
Ultra Asia Investment Pte.Ltd.
Sky Towers Infra Inc.
QROI Network Services Inc.

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ใหญ่และมีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุ้นทางอ้อม
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุ้นทางอ้อม
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุ้นทางอ้อม
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุ้นทางอ้อม
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุ้นทางอ้อม
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ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ไดเมท (สยาม) จากัด (มหาชน)*
บริ ษทั สระบุรี เอนเนอยี่ ซิสเต็มส์ 2 จากัด***
Interglob Investment Company Limited
บริ ษทั พาโนว่า จากัด**
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ซันฟลาวเวอร์กรี น จากัด
บริ ษทั เอ็นเนซอล จากัด
บริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั เอเวอร์กรี น ไบโอแมส จากัด
บริ ษทั อีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดับเบิลยูเจซี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
กิจการร่ วมค้าของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู้ ือหุ้นร่ วมกัน
เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู้ ือหุ้นร่ วมกัน
เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู้ ือหุ้นร่ วมกัน
เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู้ ือหุ้นร่ วมกัน
เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู้ ือหุ้นร่ วมกัน
เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู้ ือหุ้นร่ วมกัน
บุคคลที่ มีอ านาจและความรั บ ผิดชอบในการวางแผนสั่ งการและ
ควบคุม กิ จ การต่ าง ๆของกิ จการไม่ ว่าทางตรงหรื อ ทางอ้อ มทั้งนี้
รวมถึ ง กรรมการของบริ ษ ัท (ไม่ ว่ า จะท าหน้ าที่ ในระดับ บริ ห าร
หรื อไม่)

*เป็ นบริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายบริ ษทั ดังกล่าวแล้ว
**เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายบริ ษทั ดังกล่าวแล้ว
***เป็ นบริ ษทั ทีเ่ กี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายบริ ษทั ดังกล่าวแล้ว

6.6 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้ทาสัญ ญาบริ การจานวน 1 สัญญากับบริ ษทั ใหญ่
โดยมี ร ะยะเวลา 2 ปี 11 เดื อ น โดยบริ ษั ท ยัง มี ภ าระผู ก พัน ต้ อ งจ่ า ยค่ า บริ ก ารคงเหลื อ ทั้ง หมด 1.17 ล้า นบาท
(31 ธันวาคม 2564 : จานวน 1.32 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาบริ การจานวน 1 สัญญากับ
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง โดยไม่มีกาหนดระยะเวลา บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันต้องจ่า ยค่าบริ การตามอัตราที่ กาหนดไว้ตาม
สัญญา
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7. ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
ลูกหนี้อนื่
2,595,809.65
2,595,809.65
2,898,870.30
8,182,043.10
ดอกเบี้ยค้างรับ
1,472,502.21 16,767,402.70
21,937,364.51
รวมลูกหนี้อื่น
2,595,809.65
4,068,311.86 19,666,273.00
30,119,407.61
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2,595,809.65) (4,068,311.86) (18,674,223.58) (29,682,062.01)
สุ ทธิ
992,049.42
437,345.60

รายการเคลื่ อนไหวของค่ าเผื่ อผลขาดทุ นด้านเครดิ ต ที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ นของลู กหนี้ ห มุ น เวีย นอื่ น - กิ จการ
ที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
ตั้งเพิม่ ในระหว่างงวด
ลดลงในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
(4,068,311.86)
1,472,502.21
(2,595,809.65)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(29,682,062.01)
11,007,838.43
(18,674,223.58)
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
ลูกหนี้การค้า
62,251,961.17 46,934,528.47
27,622,404.18
42,180,291.11
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (5,122,122.02) (5,146,426.59)
(367,884.66)
(392,189.23)
สุทธิ
57,129,839.15 41,788,101.88
27,254,519.52
41,788,101.88
ลูกหนี้อนื่
17,998,291.54 18,519,075.61
2,115,762.14
6,339,240.96
ลูกหนี้กรมสรรพากร
5,650,980.64
3,678,889.64
3,586,114.13
2,473,293.34
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
26,052,263.40
23,528,524.21
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
4,702,812.05
863,833.23
1,166,881.06
328,900.45
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
2,021,528.81 10,666,060.81
2,021,528.81
10,666,060.81
เงินทดรองจ่าย
23,967,650.69 15,152,620.27
92,428.00
60.00
รวมลูกหนี้อื่น
80,393,527.13 48,880,479.56
32,511,238.35
19,807,555.56
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (19,649,109.68) (28,353,357.50) (1,216,528.81)
(9,861,060.81)
สุทธิ
60,744,417.45 20,527,122.06 31,294,709.54
9,946,494.75
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
117,874,256.60 62,315,223.94 58,549,229.06
51,734,596.63

ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้า - กิจการอื่น แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
17,075,427.19 32,099,368.13
13,442,982.15
32,099,368.13
เกินกาหนดชาระ 1 ถึง 3 เดือน
38,389,960.08
9,423,563.77
13,863,842.34
9,423,563.77
เกินกาหนดชาระ 3 ถึง 6 เดือน
1,770,363.73
414,646.40
53,606.88
414,646.40
เกินกาหนดชาระ 6 ถึง 12 เดือน
19,260.00
126,350.31
19,260.00
126,350.31
เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
4,996,950.17
4,870,599.86
242,712.81
116,362.50
รวม
62,251,961.17 46,934,528.47
27,622,404.18
42,180,291.11
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (5,122,122.02) (5,146,426.59)
(367,884.66)
(392,189.23)
สุ ทธิ
57,129,839.15 41,788,101.88
27,254,519.52
41,788,101.88
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ การค้า - กิจการอื่น สาหรับ
งวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
ตั้งเพิม่ ในระหว่างงวด
ลดลงในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
(5,146,426.59)
24,304.57
(5,122,122.02)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(392,189.23)
24,304.57
(367,884.66)

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นของลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่ น
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
ตั้งเพิม่ ในระหว่างงวด
ลดลงในระหว่างงวด
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
(28,353,357.50)
8,644,532.00
59,715.82
(19,649,109.68)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(9,861,060.81)
8,644,532.00
(1,216,528.81)

9. สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - กิจการอื่น
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
รายได้คา้ งรับ
56,077,283.26
479,154.62
382,200.02
412,787.75
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (156,650.36)
(74,917.68)
(156,650.36)
(74,917.68)
สุ ทธิ
55,920,632.90
404,236.94
225,549.66
337,870.07
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการเคลื่ อนไหวของค่ าเผื่ อ ผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต ที่ ค าดว่ าจะเกิ ด ขึ้ น ของสิ น ทรั พ ย์ที่ เกิ ด จากสั ญ ญา กิจการอื่น สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(74,917.68)
(81,732.68)
(156,650.36)

ยอดคงเหลือต้นงวด
ตั้งเพิม่ ในระหว่างงวด
ลดลงในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

10. สิ นค้าคงเหลือ
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่

สิ นค้าสาเร็จรู ป
งานระหว่างทา
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงาน
รวม

ราคาทุน
31,083,885.93
44,500,828.38
41,166,564.34
30,194,531.78
146,945,810.43

31 มีนาคม 2565
ค่าเผือ่ การลด
มูลค่าสิ นค้า
คงเหลือ
(16,902,851.88)
(23,827,814.37)
(144,526.58)
(1,029,509.24)
(41,904,702.07)

สุทธิ
14,181,034.05
20,673,014.01
41,022,037.76
29,165,022.54
105,041,108.36

ราคาทุน
30,956,939.35
41,800,347.17
44,657,517.71
14,506,290.70
131,921,094.93

31 ธันวาคม 2564
ค่าเผือ่ การลด
มูลค่าสิ นค้า
คงเหลือ
(17,042,077.92)
(22,899,094.52)
(194,199.60)
(1,016,996.53)
(41,152,368.57)

สุทธิ
13,914,861.43
18,901,252.65
44,463,318.11
13,489,294.17
90,768,726.36
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

สิ นค้าสาเร็จรู ป
งานระหว่างทา
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงาน
รวม

ราคาทุน
31,083,885.93
33,292,413.12
41,166,564.34
30,194,531.78
135,737,395.17

31 มีนาคม 2565
ค่าเผือ่ การลด
มูลค่าสิ นค้า
คงเหลือ
(16,902,851.88)
(12,619,399.11)
(144,526.58)
(1,029,509.24)
(30,696,286.81)

สุทธิ
14,181,034.05
20,673,014.01
41,022,037.76
29,165,022.54
105,041,108.36

ราคาทุน
30,956,939.35
30,550,662.75
44,657,517.71
14,506,290.70
120,671,410.51

31 ธันวาคม 2564
ค่าเผือ่ การลด
มูลค่าสิ นค้า
คงเหลือ
(17,042,077.92)
(11,649,410.10)
(194,199.60)
(1,016,996.53)
(29,902,684.15)

สุทธิ
13,914,861.43
18,901,252.65
44,463,318.11
13,489,294.17
90,768,726.36
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสิ นค้าสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
(41,152,368.57)
(982,501.72)
188,899.06
41,269.16
(41,904,702.07)

ยอดคงเหลือต้นงวด
ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด
โอนกลับในระหว่างงวด
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายงวด

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(29,902,684.15)
(982,501.72)
188,899.06
(30,696,286.81)

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่ บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายมีจานวน
34.44 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 :
จานวน 33.35 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ส าหรั บงวดสามเดื อ นสิ้ นสุ ด วัน ที่ 31 มี นาคม 2565 กลุ่ม บริ ษ ัทได้โอนกลับ ค่ าเผื่ อจากการลดมู ลค่ าสิ น ค้า
เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ได้จาหน่ ายสิ นค้าดังกล่าวแล้ว จานวน 0.19 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ (สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2564 : กลุ่มบริ ษทั ได้โอนกลับค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสิ นค้า
เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั ได้จาหน่ ายสิ น ค้าดังกล่าวแล้ว จานวน 4.89 ล้านบาทในงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 สิ นค้าคงเหลือบางส่ วนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจาหน่ายได้เกินกว่า 12 เดือนนับจาก
รอบระยะเวลารายงานมีประมาณ 16.90 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธันวาคม 2564 :
ประมาณ 17.04 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
11. เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
สิ นทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุทธิ

-

8,966,688.93 186,622,239.03
(8,966,688.93) (4,026,951.33)
182,595,287.70

49,653,963.03
(49,653,963.03)
-
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการเคลื่ อ นไหวของค่าเผื่อผลขาดทุ นด้านเครดิ ต ที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้นของ เงิน ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(49,653,963.03)
45,627,011.70
(4,026,951.33)

งบการเงินรวม
(8,966,688.93)
8,966,688.93
-

ยอดคงเหลือต้นงวด
ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด
ลดลงในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

12. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน
ณ วัน ที ่ 31 มี น าคม 2565 เงิน ฝากธนาคารจ านวน 23.95 ล้า นบาท (31 ธัน วาคม 2564 : จ านวน 15.38
ล้านบาท) ได้นาไปเป็ นหลักประกันกับสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อออกหนังสื อค้ าประกันในการดาเนิ นธุ รกิจ
ของบริ ษทั
13. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ประเภทและมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
(หน่วย:ดอลล่าร์สหรัฐ)
ทุนชาระแล้ว

อัตราร้อยละ
สัดส่ วนเงินลงทุน

วิธีส่วนได้เสี ย

วิธีราคาทุน

ณ วันที่

ชื่อบริ ษทั
บริษัทร่ วมที่ไม่ มีสาระสาคัญ
Interglob Investment Company Limited
หัก ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน
สุ ทธิ

จดทะเบียน 31 มีนาคม
2565
ประเภทกิจการ ในประเทศ
ขายและให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์

กัมพูชา

25,000

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2564
2565
2564
2565
2564
2565
2564

25,000

48.00

48.00

-

-

1,230

1,230

(1,230)
-

(1,230)
-
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
14. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ ว นประกอบของกลุ่ ม บริ ษัท ในงบการเงิ น รวม และมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่ อ ยใน
งบการเงินเฉพาะกิจการสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ทุนชาระแล้ว (พันบาท)
ณ วันที่

สัดส่ วนเงินลงทุน (%)
ณ วันที่

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

2564

2565

2564

2565

2564

2565

2564

150,000

99.99

99.99

149,994

149,994

-

-

250,000

65.00

65.00

163,415

163,415

-

-

ชื่อบริ ษทั
2565
บริษัทย่ อยทีไ่ ม่มีส่วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มอี านาจควบคุม
บริ ษทั อัลตร้าเอเชีย จากัด
150,000
บริษัทย่ อยที่มสี ่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มีอานาจควบคุมทีไ่ ม่ มสี าระสาคัญ
บริ ษทั พาราไดซ์กรี นเอนเนอยี่ จากัด
250,000

ทุนชาระแล้ว (USD)
ณ วันที่
31 มีนาคม

ชื่อบริ ษทั
2565
บริษัทย่ อยทีม่ สี ่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มอี านาจควบคุมที่ไม่ มสี าระสาคัญ
UWCC (Cambodia) Company Limited
25,000
รวม
หัก ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน
สุ ทธิ

สัดส่ วนเงินลงทุน (%)
ณ วันที่

วิธีราคาทุน (พันบาท)
ณ วันที่

วิธีราคาทุน (พันบาท)
ณ วันที่

เงินปันผล (พันบาท)
ณ วันที่

เงินปันผล (พันบาท)
ณ วันที่

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

2564

2565

2564

2565

2564

2565

2564

25,000

70.00

70.00

899
314,308
(164,314)
149,994

899
314,308
(164,314)
149,994

-

-

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเคลื่อนไหวของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
ได้มาจากการรวมธุรกิจของบริ ษทั ย่อย
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
จาหน่าย/ตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
โอนออก
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
355,874,081.99
1,243,726.62
10,918,873.29
(2,741,130.74)
(6,878,026.05)
(267,871.23)
(732,059.88)
357,417,594.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
310,883,004.55
10,806,225.02
(2,009,812.28)
(5,843,946.83)
313,835,470.46

30
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ณ วัน ที่ 31 มี นาคม 2565 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี อ าคารและอุ ปกรณ์ จานวนหนึ่ ง ซึ่ งตัด ค่ าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ ย งั
ใช้งานอยู่ ราคาทุ น ก่ อ นหั ก ค่ าเสื่ อ มราคาสะสมของสิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ า วมี จ านวน 200.64 ล้านบาท และจ านวน
2.98 ล้านเปโซฟิ ลิปปิ นส์ (31 ธันวาคม 2564 : จานวน 216.77 ล้านบาท)
16. สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายงวด

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
11,856,794.75
3,048,334.06
374,706.80
374,706.80
(453,093.85)
(294,002.15)
(141,997.55)
11,636,410.15
3,129,038.71

17. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
3,712,700.69
(110,331.61)
(1,046.12)
3,601,322.96

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
3,665,418.89
(79,445.62)
3,585,973.27
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18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
เจ้าหนี้ค่าหุน้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
7,141,392.99
12,854,315.13
4,733,916.07
4,435,996.48
3,630,410.39
6,326,730.56
1,283,867.89
19,228,804.57
18,631,210.13
403,620.74
495,781.35
7,218,473.60
2,688,237.32
2,328,693.01
747,623.19
6,669,247.99
52,638,427.25
46,179,894.16

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
7,115,475.30 12,854,315.13
3,175,522.14
1,669,706.19
1,369,983.12
3,278,859.20
3,912,486.06 16,063,535.75
1,741,604.16
2,688,237.32
512,122.12
384,234.49
17,827,192.90 36,938,888.08

19. หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
ประกอบด้วย

รายได้รับล่วงหน้า

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
1,593,176.40
3,868,167.55
831,381.15
1,620,448.84
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20. หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประกอบด้วย

หนี้สินตามสัญญาเช่า-กิจการอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
10,247,679.99 10,361,217.92
792,788.02
889,650.96
11,040,468.01 11,250,868.88

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
1,313,004.65
1,202,465.09
792,788.02
889,650.96
2,105,792.67
2,092,116.05

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
ทาสัญญาเพิม่ ระหว่างงวด
จ่ายชาระระหว่างงวด
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
11,250,868.88
374,706.80
(438,296.99)
(146,810.68)
11,040,468.01

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2,092,116.05
374,706.80
(361,030.18)
2,105,792.67

การวิเคราะห์การครบกาหนดของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระตามสัญญาเช่า มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

หนี้สินตาม
สัญญาเช่า
1,993,800.68
4,989,828.33
8,880,065.09
15,863,694.10

ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี
(663,030.25)
(2,089,324.52)
(2,070,871.32)
(4,823,226.09)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
หนี้สินตาม
สุ ทธิ
สัญญาเช่า
1,330,770.43
1,086,617.00
2,900,503.81
1,175,991.67
6,809,193.77
11,040,468.01
2,262,608.67

ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี
(92,041.72)
(64,774.28)
(156,816.00)

สุ ทธิ
994,575.28
1,111,217.39
2,105,792.67
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

หนี้สินตาม
สัญญาเช่า
2,132,438.58
4,876,227.25
9,275,354.70
16,284,020.53

ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี
(674,596.72)
(2,140,183.88)
(2,218,371.05)
(5,033,151.65)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนี้สินตาม
สุทธิ
สัญญาเช่า
1,457,841.86
1,215,104.00
2,736,043.37
1,019,716.66
7,056,983.65
11,250,868.88
2,234,820.66

ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี
(88,910.00)
(53,794.61)
(142,704.61)

สุ ทธิ
1,126,194.00
965,922.05
2,092,116.05

ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2565 กลุ่ ม บริ ษัท ได้ท าสั ญ ญาเช่ า กับ คู่ สั ญ ญาหลายแห่ งเพื่ อเช่ าที่ ดิ น พื้ น ที่ ส านัก งาน
ยานพาหนะและเครื่ องใช้สานักงาน จานวน 19 สัญญา (31 ธันวาคม 2564 : จานวน 17 สัญญา) สัญญาเช่ากาหนดชาระ
ค่าเช่าเป็ นงวดรายเดือนตั้งแต่เดือนละ 4,400.00 บาทถึงเดือนละ 46,042.06 บาท และตั้งแต่เดือนละ 10,526.32 เปโซ
ฟิ ลิปปิ นส์ ถึงเดือนละ 21,052.63 เปโซฟิ ลิปปิ นส์ (31 ธันวาคม 2564 : เดือนละ 4,500.00 บาทถึงเดือนละ 46,042.06
บาท และตั้งแต่เดือนละ 10,526.32 เปโซฟิ ลิปปิ นส์ ถึงเดือนละ 21,052.63 เปโซฟิ ลิปปิ นส์) โดยมี ระยะเวลาการเช่ า
ตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี (31 ธันวาคม 2564 : 2 ปี ถึง 15 ปี )
21. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ ย นแปลงมู ลค่าปั จจุ บันของภาระผูกพันผลประโยชน์ พ นักงาน ส าหรั บ งวดสามเดื อนสิ้ น สุ ด วัน ที่
31 มีนาคม 2565 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือต้นงวด
34,289,963.74
34,092,798.46
ได้มาจากการรวมธุรกิจของบริ ษทั ย่อย
536,014.53
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
519,650.10
478,102.27
ต้นทุนดอกเบี้ย
126,779.15
125,694.74
ผลประโยชน์ที่จ่าย
(1,194,591.71)
(1,194,591.71)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
2,776.40
ยอดคงเหลือปลายงวด
34,280,592.21
33,502,003.76
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22. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การเปลี่ ย นแปลงของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ส าหรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
31 มีนาคม 2565 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

1 มกราคม
2565
(49,765,239.00)
6,125,268.06
(241,976.49)
(43,881,947.43)

งบการเงินรวม
ได้มาจากการรวมธุรกิจ ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
ของบริ ษทั ย่อย
จากการแปลงค่างบการเงิน
16,524.80
85.59
134,003.80
694.10
150,528.60
779.69

รับรู้ในกาไร
หรื อขาดทุน
-

31 มีนาคม
2565
(49,765,239.00)
16,610.39
6,259,965.96
(241,976.49)
(43,730,639.14)
(หน่วย : บาท)

1 มกราคม
2565
(49,765,239.00)
6,125,268.06
(241,976.49)
(43,881,947.43)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รับรู้ในกาไร
หรื อขาดทุน
-

31 มีนาคม
2565
(49,765,239.00)
6,125,268.06
(241,976.49)
(43,881,947.43)

กลุ่มบริ ษทั แสดงรายการสิ นทรั พ ย์ภ าษีเงิ นได้รอตัด บัญ ชี โดยหักกลบกับหนี้ สิ นภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี ใน
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกรณี ที่สินทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่ วยภาษีเดียวกันและถูกจัดเก็บภาษี
โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน ดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
จานวนเงินที่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์/
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวม

(151,308.29)
43,881,947.43
43,730,639.14

43,881,947.43
43,881,947.43

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565 31 ธันวาคม 2564

43,881,947.43
43,881,947.43

43,881,947.43
43,881,947.43
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565
31 ธันวาคม 2564
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
- หมดอายุในอีก 1 ปี
- หมดอายุในอีก 2 - 5 ปี
ผลแตกต่างชัว่ คราว
รวม

11,135,269.20
94,541,479.79
9,672,432.54
115,349,181.53

10,316,191.40
88,106,750.39
11,662,627.56
110,085,569.35

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565
31 ธันวาคม 2564
62,267,711.34
45,184,756.90
107,452,468.24

55,770,545.46
58,221,712.15
113,992,257.61

23. ทุนเรื อนหุน้
การเปลี่ยนแปลงของทุนเรื อนหุน้ สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดงั นี้

ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุน้ ละ 0.10 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
เพิ่มทุนระหว่างงวด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
จานวนหุ้น
(หน่วย : หุ้น)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว (มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
26,329,817,174
เพิ่มทุน
639,759,749
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
26,969,576,923

หุ้นสามัญ
(หน่วย : บาท)
2,632,981,717.40
63,975,974.90
2,696,957,692.30

จานวนหุน้
(หน่วย : หุน้ )

หุน้ สามัญ
(หน่วย : บาท)

43,436,335,404
43,436,335,404

4,343,633,540.40
4,343,633,540.40

ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้น ส่ วนต่ากว่ามูลค่าหุ้น
(หน่วย : บาท)
(หน่วย : บาท)
264,331,892.88
264,331,892.88

(790,828,323.51)
(790,828,323.51)

รวม
(หน่วย : บาท)
2,106,485,286.77
63,975,974.90
2,170,461,261.67

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
- อนุ มัติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 1,711,128,364.40 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,316,252,588.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายจานวน 3,948,757,764
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
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- อนุ มตั ิ การเพิ่ มทุน จดทะเบี ยนของบริ ษัท จากเดิ มจานวน 1,316,252,588.00 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนใหม่
จานวน 4,343,633,540.40 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญจานวน 30,273,809,524 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
เพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ ดังต่อไปนี้
1) การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) จานวน 13,162,525,880 หุน้
2) เพื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ซ้ื อหุ ้ น สามัญ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษัท ครั้ งที่ 3
STOWER-W3 จานวน 13,162,525,880 หุน้ และ
3) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไปจานวน 3,948,757,764 หุน้
- อนุมตั ิให้จดั สรรหุน้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวนไม่เกิน 13,162,525,880 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนจานวนหุ ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่ วน
การจัดสรร 1 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน โดยมีราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.04 บาท
- อนุมตั ิให้จดั สรรหุน้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวนไม่เกิน 13,162,525,880 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.10 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ STOWER-W3 ที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้
- อนุ มตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 3 STOWER-W3 เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของ
บริ ษัท ที่ จ องซื้ อและช าระค่ า หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น จ านวนไม่ เกิ น 13,162,525,880 หน่ ว ย
ในอัตราส่ วนการจัดสรร 1 หุน้ สามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ STOWER-W3 โดยไม่คิดมูลค่า
- อนุ มตั ิให้จดั สรรหุ ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) เป็ นจานวน
ไม่เกิน 3,948,757,764 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
1) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวนไม่เกิน 1,974,378,882 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Right Offering) หรื อ
2) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวนไม่เกิ น 658,126,294 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 20 ของทุนชาระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) หรื อ
3) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวนไม่เกิน 1,316,252,588 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้ว เพือ่ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
บริ ษ ัท ได้ด าเนิ น การเปลี่ ย นแปลงทุ น จดทะเบี ย นต่ อ กรมพัฒ นาธุ ร กิ จการค้า กระทรวงพาณิ ช ย์เมื่ อ วัน ที่
5 พฤษภาคม 2564 สาหรับการลดทุนจดทะเบียนและเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สาหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
เมื่ อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ได้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
จานวน 13,162,525,880 หุน้ หุน้ สามัญดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาทโดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 0.04 บาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 526,501,035.20 บาท และบริ ษทั ได้บนั ทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจาหน่ายหุน้ สุ ทธิจากภาษีเงินได้
จานวน 981,462.43 บาท เป็ นรายการในบัญชีส่วนต่ากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
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บริ ษทั ได้ดาเนิ นการเปลี่ ยนแปลงทุนจดทะเบี ย นช าระแล้วจากจานวน 1,316,252,588.00 บาท เป็ นจานวน
2,632,505,176.00 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564
เมื่ อ วัน ที่ 7 มี น าคม 2565 บริ ษั ท ได้ จั ด สรรหุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ั ท ให้ บุ ค คลในวงจ ากั ด จ านวน
639,759,749 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.10 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 63,975,974.90
บาท
บริ ษัทได้ด าเนิ นการเปลี่ ยนแปลงทุ นจดทะเบี ยนช าระแล้วจากจานวน 2,632,981,717.40 บาท เป็ นจานวน
2,696,957,692.30 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิเพื่อซื้อหุ ้นสามัญ (STOWER-W3)
เมื่ อ วัน ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2564 บริ ษั ท ได้ อ อกใบส าคั ญ สิ ทธิ (STOWER-W3) ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม จ านวน
13,162,525,880 หน่วย โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญ (STOWER-W3) มีรายละเอียดโดยสรุ ปดังนี้
-

เป็ นแบบระบุชื่อผูถ้ ือและเปลี่ยนมือได้ และเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดเอ็ม เอ ไอ
อายุใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 2 ปี
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 11 มิถุนายน 2564
อัตราการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุ ้นสามัญ 1.1454 หุ ้น
ราคาใช้สิทธิ 0.07 บาทต่อหุน้
กาหนดการใช้สิทธิ ทุกวันทาการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายนและธันวาคมของทุกปี วันใช้
สิ ทธิครั้งแรกคือวันที่ 30 กันยายน 2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายคือวันที่ 10 มิถุนายน 2566

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2565 จานวน 1,000,000 หุน้
ณ วัน ที่ 31 มี นาคม 2565 บริ ษัทได้บัน ทึ กเงิ นรั บจากการใช้ใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ ของบริ ษ ัท
จานวน 80,000.00 บาทไว้ในบัญชีเงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นโดยแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากอยู่ภายใต้หัวข้อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ได้ปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ครั้งที่ 3 (STOWER-W3) เนื่องจากบริ ษทั ได้เสนอขายหุน้ สามัญออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจากัด ดังนี้
ราคาและอัตราการใช้สิทธิเดิม
ราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่
(มีผลตั้งแต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2565)

ราคาใช้สิทธิ
0.08 บาทต่อหุ้น
0.07 บาทต่อหุ้น

อัตราการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1.1454 หุ้น

ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2565 ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น สามัญ (STOWER-W3) ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ใช้ สิ ท ธิ มี จ านวน
13,156,760,466 หน่วย
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24. ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มี
ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2565
2564
2565
2564
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน

1,530,805.56

-

-

-

1,530,805.56

4,857,299.47
4,857,299.47

-

4,857,299.47
4,857,299.47

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า ใช้ จ่ า ยภาษี เงิ น ได้ กั บ ขาดทุ น ทางบั ญ ชี ส าหรั บ งวดสามเดื อ น สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงั นี้

ขาดทุนทางบัญชี
อัตราภาษีที่ใช้
ภาษีเงินได้คานวณตามอัตราภาษีที่ใช้
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว่ คราวงวดก่อนที่ไม่ได้รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักในการคานวณกาไรทางภาษี
ผลกระทบของการปรับลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลกระทบจากอัตราภาษีเงินได้ของบริ ษทั ย่อย
ผลขาดทุนสะสมงวดก่อน
ผลขาดทุนจากการดาเนินงานสาหรับงวด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีที่บงั คับใช้
- บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทย
- บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2565
2564
2565
2564
(25,205,326.49) (13,089,795.75) (23,958,601.19)
(4,446,359.77)
20%
(5,041,065.30)
295,095.30
(2,231,660.01)
318,469.00
1,056.78
(70,103.62)
8,259,013.41
1,530,805.56

20%
(2,617,959.15)
1,195,593.77
(1,245,790.16)
6,475.62
4,857,299.47
(246,625.02)
(28,530.14)
2,936,835.08
4,857,299.47

20%
(4,791,720.24)
244,515.24
(2,062,686.95)
112,726.07
6,497,165.88
2565
20%
ภาษีแบบเหมา
และ 17% - 30%

20%
(889,271.95)
391,841.40
(1,166,659.72)
4,857,299.47
1,664,090.27
4,857,299.47
2564
20%
ภาษีแบบเหมา
และ 17% - 30%
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25. ขาดทุนต่อหุน้
ขาดทุ นต่ อหุ ้ นขั้นพื้ น ฐานคานวณโดยการหารขาดทุ น สาหรั บงวดที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ (ไม่รวมกาไร
ขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จอื่ น ) ด้วยจานวนหุ ้ น สามัญ ถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนักของหุ ้ น สามัญ ที่ ช าระแล้วและออกจาหน่ ายอยู่
ในระหว่างงวด
สาหรับขาดทุนต่อหุ ้นปรับลด จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ออกและชาระแล้วได้ปรับปรุ งด้วยจานวนหุ ้นสามัญ
เที ย บเท่ าปรั บ ลดโดยสมมติ ว่าหุ ้น สามัญ เที ย บเท่ าปรั บ ลดได้แ ปลงเป็ นหุ ้ นสามัญ ทั้งหมด ซึ่ งค านวณจากจานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่บริ ษทั ต้องออกเพื่อแปลงหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งหมดให้เป็ นหุน้ สามัญ โดย
สมมติว่าหากนาเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิ จากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวมาซื้ อหุ ้นสามัญกลับคืนในราคาตลาดหุ ้น
สามัญเทียบเท่าปรับลด ได้แก่ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุ ้นสามัญในกรณี ที่ราคาตามสิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีมูลค่า
ต่ากว่าราคาตลาด
การค านวณขาดทุ น ต่อหุ ้ น ปรั บ ลดส าหรั บ งวดสามเดื อนสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 มี น าคม 2565 และ 2564 จากการ
ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยสมมติวา่ มีการออกหุ ้นสามัญจากการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ท้ งั หมดนั้น แสดง
ผลลัพธ์เป็ นกาไรต่อหุน้ ที่ไม่ปรับลดลง
26. ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
26.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2565
2564
2565
2564
เงินสด
550,603.49 509,994.65
428,455.50
431,540.51
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
169,471,164.21 78,897,651.88 51,010,002.31 54,520,572.12
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
3,072,042.18 489,657.12
119,927.00
160,492.68
เงินฝากธนาคารประเภทประจาอายุไม่เกิน 3 เดือน 3,614,709.45 8,320,826.87 3,614,709.45 8,320,826.87
รวม
176,708,519.33 88,218,130.52 55,173,094.26 63,433,432.18
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26.2 รายการไม่กระทบเงินสด

การได้มาซึ่งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ซื้ออุปกรณ์ไม่ได้จ่ายชาระ
กลับรายการอุปกรณ์และเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
เนื่องจากเสี ยหาย
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยยังไม่ได้จ่ายชาระ
จัดประเภทจากเงินลงทุนในกิจการอื่นไปเป็ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
จัดประเภทจากสิ ทธิการใช้ทรัพย์สินไปเป็ นที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการรื้ อถอนยังไม่ได้จ่ายชาระ
ขายอุปกรณ์ยงั ไม่ได้รับชาระ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2565
2564
2565
2564
374,706.80 9,326,802.46
374,706.80
1,369,983.12
487,129.20 1,369,983.12
267,871.23
1,252,964.00

-

-

-

-

51,533,272.17

-

44,414,121.41

-

1,462,174.70
302,568.23
2,379,469.45

-

1,462,174.70
-

27. วงเงินสิ นเชื่อสถาบันการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)

หนังสื อค้ าประกัน

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 มีนาคม 2565
31 ธันวาคม 2564
วงเงินทั้งสิ้ น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งสิ้ น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ
27.56
(20.43)
7.13
20.90
(11.86)
9.04
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28. ส่ วนงานดาเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้ระบุส่วนงานดาเนิ นงานโดยอ้างอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวได้รับ
การสอบทานโดยผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงานเป็ นประจาเพื่อการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั จาแนกส่ วนงานดาเนินงานตามลักษณะของธุรกิจที่ดาเนิ นการ โดยกลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานดาเนิ นงาน
รวม 4 ส่ วนงาน ประกอบด้วย ส่ วนงานธุรกิจผลิตและจาหน่ายเสาสายส่ งไฟฟ้าแรงสู งและเสาโทรคมนาคม ส่ วนงาน
ธุรกิจจาหน่ ายสิ นค้าอุตสาหกรรม ส่ วนงานธุรกิจบริ การให้เช่าเสาโทรคมนาคมและส่ วนงานธุ รกิจบริ การติดตั้งและ
บารุ งรักษาอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าผลกาไรหรื อขาดทุนของส่ วนงาน โดยพิจารณาจากกาไร(ขาดทุน)ขั้นต้นของส่ วนงานโดย
ไม่ได้รวมรายการรายได้อื่น ดอกเบี้ยรับ กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายส่ วนกลางต่าง ๆ และต้นทุน
ทางการเงินในการวัดผลกาไรหรื อขาดทุนของส่ วนงาน

ข้อมูลส่ วนงานดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้าภายนอก
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
ผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้จากการขายเศษซากวัตถุดิบ
โอนกลับค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ผลิตและจาหน่ายเสาสายส่ งไฟฟ้า
แรงสู งและเสาโทรคมนาคม
2565
2564
19.92
22.24
(14.48)
(6.30)

งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
จาหน่าย
บริ การให้เช่า
บริ การติดตั้งและบารุ งรักษา
สิ นค้าอุตสาหกรรม
เสาโทรคมนาคม
อุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม
2565
2564
2565
2564
2565
2564
1.53
1.30
1.77
33.12
0.70
0.52
0.22
8.28
-

รวม
2565
56.34
(5.28)
2.83
8.64
0.01
(0.76)
(24.26)
(1.90)
(3.01)
(1.48)
(25.21)

2564
23.54
(5.78)
2.77
13.87
2.66
(0.80)
(16.60)
(4.50)
(4.71)
(13.09)

ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับการกระทบยอดรายการที่มีสาระสาคัญของแต่ละส่ วนงานกับจานวนรวมของกลุ่มบริ ษทั
(หน่วย : ล้านบาท)

จาหน่าย
สิ นค้าอุตสาหกรรม
2565
2564
0.21
-

ส่ วนกลาง
2565
2564
0.67
0.61
0.06
0.03

รวม
2565
3.19
0.11

2564
2.86
0.09
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ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย

ผลิตและจาหน่ายเสาสายส่ ง
ไฟฟ้าแรงสู งและเสาโทรคมนาคม
2565
2564
1.58
1.80
0.05
0.06

งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
บริ การให้เช่า
ให้บริ การติดตั้งและบารุ งรักษา
เสาโทรคมนาคม
อุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม
2565
2564
2565
2564
0.88
0.24
0.06
-
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้าภายนอก
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่ องมือทางการเงินและสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี)

งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
ประเทศไทย
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
รวม
2565
2564
2565
2564
2565
2564
21.45
23.54
34.89
56.34
23.54
320.58
318.54
54.48
52.90
375.06
371.44

ส าหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2565 กลุ่ มบริ ษัทมี รายได้จากการขายสิ นค้ากับลู กค้ารายใหญ่
จ านวน 3 รายเป็ นจ านวนเงิ น 48.18 ล้ า นบาทจากส่ วนงานผลิ ต และจ าหน่ า ยเสาสายส่ งไฟฟ้ า แรงสู งและ
เสาโทรคมนาคม และส่ วนงานธุ รกิจบริ การติดตั้งและบารุ งรักษาอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม (สาหรับงวดสาม
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 : กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายสิ นค้ากับลูกค้ารายใหญ่จานวน 3 รายเป็ นจานวน
เงิน 16.83 ล้านบาท จากส่ วนงานผลิตและจาหน่ายเสาสายส่ งไฟฟ้าแรงสู งและเสาโทรคมนาคม)
29. รายได้
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งข้อ มู ล การจาแนกรายได้แ ละข้อ มู ล รายได้ที่ เปิ ดเผยตามส่ วนงานด าเนิ น งาน ส าหรั บ
งวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
ส่วนงานดาเนินงาน

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้จาแนกตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิโดย
- เสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
- เสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวม

ผลิตและจาหน่าย
เสาสายส่ งไฟฟ้าแรงสูง
และเสาโทรคมนาคม
2565
2564
19.92
22.24
19.92
19.92

22.24
22.24

จาหน่าย
สินค้าอุตสาหกรรม
2565
2564
1.53
1.30
1.53
1.53

1.30
1.30

บริ การด้าน
โทรคมนาคม
2565
2564
34.89
-

2565
56.34

2564
23.54

34.89
34.89

21.45
34.89
56.34

23.54
23.54

-

รวม
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จานวนรายได้ที่ บริ ษัทรั บ รู ้ ในงบการเงิน ส าหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ด วันที่ 31 มี น าคม 2565 และ 2564 ที่ เคย
รวมอยูใ่ นหนี้สินที่เกิดจากสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

การผลิตและจาหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสู ง

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
812,900.71
851,030.80

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ไม่มีจานวนรายได้ที่บริ ษทั รับรู ้ที่เกี่ยวข้องกับภาระที่
ต้องปฏิบตั ิที่ได้ปฏิบตั ิเสร็ จแล้วในงวดก่อน
30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
30.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินที่ อาจจะเกิดขึ้นจากการออกหนังสื อค้ าประกันของธนาคารเป็ น
จานวน 20.43 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564 : จานวน 11.86 ล้านบาท)
30.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้ทาสัญญาจ้างที่ปรึ กษาทางธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนใน
กลุ่ ม ธุ ร กิ จต่างประเทศจานวน 1 สั ญ ญา โดยสั ญ ญามี ร ะยะเวลา 1 ปี โดยกลุ่ มบริ ษัทมี ภ าระผู กพัน ต้องจ่ าย
ค่าบริ การในอัตราคงที่เดือนละ 175,000.00 บาทและค่าตอบแทนในอัตราที่ผนั แปรตามชัว่ โมงการทางานที่ระบุ
ไว้ในสัญญา
30.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสั ญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัยกับ
บริ ษ ัท แห่ ง หนึ่ งจานวน 1 สั ญ ญาโดยสั ญ ญามี ร ะยะเวลา 1 ปี โดยมี ข ้อ ผูก พัน ที่ ต้อ งจ่ ายค่ าบริ ก ารเดื อ นละ
152,000.00 บาท
30.4 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างบริ การรถโดยสารพนักงาน
จานวน 1 สัญญา ซึ่งมีระยะเวลา 1 ปี โดยมีขอ้ ผูกพันที่ตอ้ งจ่ายค่าบริ การเดือนละ 87,000.00 บาท
30.5 ณ วันที่ 31 มี นาคม 2565 และ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ัทมี ภ าระผูกพัน ตามสั ญ ญาจ้างที่ ป รึ กษาทางกฎหมาย
จานวน 2 สัญญา ซึ่งสัญญามีระยะเวลา 1 ปี โดยมีขอ้ ผูกพันที่ตอ้ งจ่ายค่าบริ การเดือนละ 50,000.00 บาท
30.6 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้ทาสัญญาจ้างที่ ปรึ กษาทางกฎหมายและภาษีอากร
จานวน 1 สัญญา โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าบริ การในอัตราคงที่เดือนละ
40,000.00 บาท และค่าตอบแทนในอัตราที่ผนั แปรตามชัว่ โมงการทางานที่ระบุไว้ในสัญญา
30.7 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างที่ปรึ กษางานวิศวกรรมและ
งานขาย จานวน 1 สัญญา ซึ่งมีระยะเวลา 1 ปี โดยมีขอ้ ผูกพันที่ตอ้ งจ่ายค่าบริ การเดือนละ 100,000.00 บาท
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31. คดีความฟ้องร้อง
ในระหว่างปี 2564 พนักงานที่บริ ษทั เลิกจ้างจานวน 17 คน ได้ยื่นฟ้องคดีบริ ษทั ต่อศาลแรงงานกลางรวม 17 คดี
(ศาลมีคาสัง่ รวมการพิจารณาคดีเข้าด้วยกันเป็ น 2 สานวน) เรี ยกร้องขอให้บริ ษทั จ่ายเงินบาเหน็จและค่าเสี ยหายกรณี เลิก
จ้างไม่เป็ นธรรมรวมเป็ นเงิน 13.18 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มอบหมายทนายความยื่นคาให้การตามหลักกฎหมายเพื่ อ
ต่อสู ้คดีแล้ว และในปัจจุบนั คดีความดังกล่าวข้างต้นอยู่ในกระบวนการยุติธรรม โดยทนายความของบริ ษทั มีความเห็น
ว่ามีความเป็ นไปได้สูงที่บริ ษทั จะไม่ตอ้ งจ่ายค่าเสี ยหายจานวนดังกล่าว ดังนั้น บริ ษทั จึงไม่ได้บนั ทึกสารองค่าเสี ยหาย
จากการเรี ยกร้องดังกล่าวในงบการเงินนี้
32. สัญญาที่สาคัญ
เมื่ อ วัน ที่ 17 ตุ ล าคม 2562 บริ ษัท ได้เข้า ท าสั ญ ญาร่ ว มทุ น กับ ผู ้ร่ ว มลงทุ น แห่ งหนึ่ งในประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์
เพื่อพัฒนา ติดตั้ง ซ่อมแซมบารุ งรักษา และดาเนินงานต่างๆ ในธุรกิจบริ การให้เช่าเสาโทรคมนาคม ตามสัญญาร่ วมทุน
ดังกล่ าวผูร้ ่ วมลงทุ นจะได้รับ หุ ้น สามัญ ร้ อยละ 25 ใน Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. (บริ ษัท ย่อยแห่ งหนึ่ งจัด ตั้งใน
ประเทศสิ งคโปร์)
ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผูร้ ่ วมลงทุนได้โอนสิ ทธิ ผลประโยชน์ และภาระผูกพันของสัญญาให้เช่าเสา
โทรคมนาคมระหว่างผูร้ ่ วมทุนกับผูใ้ ห้บริ การโทรคมนาคมแห่ งหนึ่ งให้แก่ Sky Towers Infra Inc. (บริ ษทั ย่อยที่จดั ตั้ง
ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์) จากการโอนสิ ทธิตามสัญญาดังกล่าว Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. จะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ออกหุน้ สามัญในสัดส่ วนร้อยละ 25 ใน Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. แก่ผรู ้ ่ วมลงทุนดังกล่าว และ
2. ผูร้ ่ วมลงทุนมีสิ ทธิ ได้รับค่าบริ หารจัดการตลอดระยะเวลาของสัญญาให้เช่าเสาโทรคมนาคมระยะยาวที่
Sky Towers Infra Inc. ได้รับสิ ทธิในการดาเนินงานตามสัญญาเช่า โดยข้อตกลงของสัญญาการบริ หารจัดการของผูร้ ่ วม
ลงทุนจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 5 ของรายได้ที่ได้รับแต่ละเดือนจากสัญญาให้เช่าโทรคมนาคมดังกล่าว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ข้อตกลงของสัญญาบริ หารจัดการนั้นยังจัดทาไม่แล้วเสร็ จ
33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
- อนุ มตั ิลดทุนจดทะเบียนจานวน 330,899,801.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 4,343,633,540.40 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 4,012,733,738.90 บาท โดยวิธีการตัดหุ ้นสามัญจดทะเบียนที่ ยงั ไม่ได้จดั สรรจากการ
รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ที่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อปี 2564
- อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวนไม่เกิน 17,979,717,949 หุ ้นให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม
ตามสัดส่ วนจานวนหุ ้นที่ผถู ้ ื อหุ ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่ วนการจัดสรร 1.5 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ ้น
สามัญเพิม่ ทุน (กรณี มีเศษหุน้ ให้ปัดทิง้ ) โดยมีราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.05 บาท
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- อนุมตั ิจดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนส่ วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
(Rights Offering) ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักของหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่และไม่ต่ากว่าราคาเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม
ของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้
- อนุ มตั ิออกหุ ้นสามัญจานวนไม่เกิน 2,522,342,681 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับ
สิ ทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (STOWER-W3) เนื่ องจากการเสนอขายหุ ้นสามัญที่
ออกใหม่ ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering ในราคาที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
- อนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (STOWER-W4) ให้แก่ผู ้
ถือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ที่ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในอัตราส่ วน 2.7 หุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุน ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (STOWER-W4) (กรณี มีเศษหุน้ ให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า
- อนุ มั ติ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ั ท แบบมอบอ านาจทั่ ว ไป (General Mandate) เป็ นจ านวนไม่ เกิ น
8,090,873,076 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
(1) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็ นจานวนไม่เกิน 5,393,915,384 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิด
เป็ น ไม่ เกิ นร้ อยละ 20 ของทุนชาระแล้ว เพื่ อเสนอขายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษัท ตามสัด ส่ วนการถื อหุ ้น (Right
Offering) โดยราคาขายไม่ต่ากว่า 0.060 บาท หรื อ
(2) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็ นจานวนไม่เกิน 2,696,957,692 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิด
เป็ น ร้อยละ 10 ของทุนชาระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยราคาขายไม่ต่ ากว่า
0.060 บาท
- อนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นบริ ษั ท จ านวนไม่ เ กิ น 3,525,208,850.20 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
4,012,733,738.90 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 7,537,942,589.10 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่
เกิน 35,252,088,502 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท
- อนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 17,979,717,949 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนจานวนหุ ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
(2) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 6,659,154,796 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (STOWER-W4) ที่ได้จดั สรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ใน
อัตราส่ วน 2.70 หุน้ สามัญใหม่ต่อ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
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(3) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 8,090,873,076 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการ
เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) และ
(4) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 2,522,342,681 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับ
สิ ทธิ ใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (STOWER-W3) เนื่ องจากการเสนอขายหุ ้นสามัญที่ออกใหม่
ในการเสนอขายหุน้ Rights Offering ในราคาที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
34. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการของบริ ษ ัทเพื่ อให้
ออกงบการเงินได้เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

