
 

 
 
 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุ้นของบริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน)) 

 

ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และ                
บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และเฉพาะของบริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ ้นเฉพาะกิจการและ                       
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นต่อตัวเลขเปรียบเทียบในงบการเงินปี 2563 จากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้น                
วรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึง “บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม    
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 54.37 ลา้นบาท และรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 12.20 ลา้นบาท ดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย  อย่างไรก็ตาม ผูส้อบบญัชีของ
บริษทัร่วมไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ของบริษทัร่วม เน่ืองจากไม่สามารถตรวจสอบหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสม
อย่างเพียงพอเก่ียวกบัการเกิดขึ้นจริงและเหมาะสมส าหรับบญัชีค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษาและทนายความและบญัชีเจา้หน้ีอื่นท่ีเกิดขึ้นใน                 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ของบริษทัร่วมได้ ปัจจุบันผูบ้ริหารของบริษทัร่วมได้ระงบัการจ่ายเงินและ
มอบหมายให้ทนายความฟ้องร้องคู่กรณีดงักล่าว ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการพิจารณาคดีของศาล ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อท่ี 14  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดท่ีจ าเป็นในจ านวนเงินดังกล่าวหรือไม่ ซ่ึงหาก
จ าเป็นตอ้งปรับปรุงจะมีผลกระทบต่อก าไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และส่วนแบ่งก าไรจาก
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และความเห็นของข้าพเจา้ต่อ                   
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จึงมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ีดว้ย เน่ืองจากอาจมีผลกระทบต่อการ
เปรียบเทียบตวัเลขงวดปัจจุบนักบัตวัเลขเปรียบเทียบ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวให้กบับริษทัอื่นท่ี
ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัในเดือนมิถุนายน 2564 แลว้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 14 
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค               

ความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้  ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน  
และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี  ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขของขา้พเจา้ 

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง  ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน                      
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั  ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  นอกจากเร่ืองท่ีกล่าวไว้
ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข  ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเร่ืองท่ีจะกลา่วต่อไปน้ีเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบเพื่อ
ส่ือสารในรายงานของขา้พเจา้ 

 

มูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือจ านวน 90.77 ล้านบาท ซ่ึงสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษทัแสดงมูลค่าใน         
งบแสดงฐานะการเงินดว้ยวิธีราคาทุนหรือมูลคา่สุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.2 
และขอ้ 10)  ขา้พเจา้ให้ความส าคญักบัการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บของผูบ้ริหารเพราะว่าประมาณการดงักล่าวเก่ียวขอ้ง
กบัการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร และสินคา้คงเหลือมีมูลค่าท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

วิธีการตรวจสอบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานนโยบายการบญัชีท่ีกลุ่มบริษทัใชว่้ามีความเหมาะสมสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  และสอบทานความเหมาะสมและความสม ่าเสมอของวธีิการจดัท าประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บดงักล่าว 
 

ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการจัดท า การสอบทานและการอนุมติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ดงักล่าว 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบหลกัฐานอย่างเหมาะสมและเพียงพอเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของราคาขายของสินคา้คงเหลือท่ีเกิดขึ้นภายหลงั
รอบระยะเวลารายงานและประมาณการค่าใชจ้่ายเพื่อท าให้สินคา้ขายได ้ ซ่ึงใชใ้นการจดัท าประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ  
และทดสอบการค านวณประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บดงักล่าว 
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ข้อมลูอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น  ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี  แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอื่น 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ  การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ี
มีสาระส าคญักบังบการเงินหรือความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้  หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี  หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ       
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพือ่ใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริง 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

 
 

ในการจดัท างบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง  
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม)  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก                
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย  ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น                      
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป  ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้
งบการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ  การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น              
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ความเส่ียงท่ี
ไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด  
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  
การแสดงขอ้มลูท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบั
สถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ              
กลุ่มบริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ           
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  ถา้ข้าพเจ้าได้ข้อ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ  ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปล่ียนแปลงไป  ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้  อย่างไรก็ตาม  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยุดการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

- ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

- ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง                
การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท  ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็น                 
ของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน            
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ข้าพเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับ              

ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่า                  
มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้
ขาดความเป็นอิสระ 

 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล  ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบ              
งบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี             
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ ให้ เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับ เร่ืองดังกล่าว  หรือในสถานการณ์ ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้ น                             
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่ าวสามารถคาดการณ์ได ้                            
อยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 
 
 
 

บริษทั เอส พี  ออดิท จ ากดั 
                                                               
 
 

                                                                                                                           
(นางสาววนัดี  เอี่ยมวณิชชา)                                                                                                                                                                                                                               

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8210 
 

กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 
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(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           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1,6 -                              -                             437,345.60                 8,149,344.45             

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1,7 -                              -                             -                             3,824,225.84             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 8 62,315,223.94             50,618,033.56            51,734,596.63            48,484,964.36           

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - กิจการอ่ืน 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           

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1,11 -                              -                             -                             600,000.00                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 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

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้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           

ท่ีดิน 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             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 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         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สินทรัพย์

บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 1,480,375.71               24,194,040.18            1,480,375.71              24,194,040.18           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 19 46,179,894.16             124,145,565.55          36,938,888.08            108,687,601.95         

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - กิจการอ่ืน 20 3,868,167.55               1,197,370.11              1,620,448.84              1,197,370.11             

เจา้หน้ีค่าหุ้น -                              10,000,000.00            -                             10,000,000.00           

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,358,959.79               -                             2,358,959.79              -                            

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 88,879,387.44             233,503,316.29          88,879,387.44            233,503,316.29         

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 21 -                              57,000,000.00            -                             57,000,000.00           

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 1,457,841.86               2,764,584.00              1,126,194.00              2,764,584.00             

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 144,224,626.51           452,804,876.13          132,404,253.86          437,346,912.53         

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 22 9,793,027.02               684,943.32                 965,922.05                 684,943.32                

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

ประมาณการร้ือถอน 2,183,770.50               -                             -                             -                            

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 43,881,947.43             39,504,483.43            43,881,947.43            39,504,483.43           

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                              271,173.54                 -                             -                            

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 90,148,708.69             76,019,041.01            78,940,667.94            75,747,867.47           

รวมหน้ีสิน 234,373,335.20           528,823,917.14          211,344,921.80          513,094,780.00         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 25

  ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 43,436,335,404 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 4,343,633,540.40        -                             4,343,633,540.40       -                            

หุ้นสามญั 17,111,283,644 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท -                              1,711,128,364.40       -                             1,711,128,364.40      

  ทุนจดทะเบียนช าระแลว้

หุ้นสามญั 26,329,817,174 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 2,632,981,717.40        -                             2,632,981,717.40       -                            

หุ้นสามญั 13,162,525,880 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท -                              1,316,252,588.00       -                             1,316,252,588.00      

ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามญั 264,331,892.88           264,331,892.88          264,331,892.88          264,331,892.88         

ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญั (790,828,323.51)          -                             (790,828,323.51)         -                            

ส่วนเกินจดัสรร - ใบส าคญัแสดงสิทธิ 309,998,676.32           309,998,676.32          309,998,676.32          309,998,676.32         

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้

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

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

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 185,722,085.66           202,520,347.69          199,060,956.00          199,060,956.00         

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

   ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (17,124,604.31)            (15,897,180.67)           -                             -                            

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 617,368,109.74           150,126,769.39          677,618,169.14          166,523,870.39         

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 851,741,444.94           678,950,686.53          888,963,090.94          679,618,650.39         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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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          

รายไดค้่าบริการให้ใชเ้สาโทรคมนาคม 1,285,416.77          -                         -                         -                         

ผลก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 71,635,475.42        -                         72,207,525.21        -                         

ผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 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        

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

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

รายไดอ่ื้น 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      

ค่าใชจ่้าย

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          

ตน้ทุนค่าบริการให้ใชเ้สาโทรคมนาคม 780,772.61             -                         -                         -                         

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 3,015,982.95          4,133,789.12          3,167,859.31          4,133,789.12          

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

ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                         60,773.00               -                         378,431.32             

ผลขาดทุนจากสญัญาท่ีสร้างภาระ 2,358,959.79          -                         2,358,959.79          -                         

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

ผลขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน -                         2,405,387.03          -                         9,635,956.10          

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน -                         -                         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        

รวมค่าใชจ่้าย 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)        -                         -                         

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

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

ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (50,600,159.33)      (84,695,137.07)      (15,277,862.54)      (387,348,429.00)    

ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 34 -                         (233,380,856.34)    -                         -                         

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(เดมิช่ือ บริษทั เอือ้วิทยา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย)
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งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีตอ้งจดัประเภทเขา้ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

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

รายการท่ีไม่ตอ้งจดัประเภทเขา้ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ของบริษทัร่วม -                         9,605,515.76          -                         -                         

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 471,355.40             (10,173,643.24)      471,355.40             (10,173,643.24)      

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (8,059,306.21)        148,265.46             471,355.40             (10,173,643.24)      

ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี (58,659,465.54)      (317,927,727.95)    (14,806,507.14)      (397,522,072.24)    

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

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

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 110,491.70             (7,462,892.98)        -                         -                         

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

การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสร็จรวม

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

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,227,423.64)        (7,249,395.63)        -                         -                         

(58,659,465.54)      (317,927,727.95)    (14,806,507.14)      (397,522,072.24)    

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท : หุน้) 28

ขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.0025)                  (0.0059)                  (0.0007)                  (0.0294)                  

ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                         (0.0177)                  -                         (0.0294)                  

ขาดทุนต่อหุน้ปรับลด (บาท : หุน้)

ขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (0.0025)                  (0.0059)                  (0.0007)                  (0.0294)                  

ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                         (0.0177)                  -                         (0.0294)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ บริษทั เอือ้วิทยา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



(หน่วย : บาท)

ส่วนของผู้มี

การเปลีย่นแปลง รวม รวม ส่วนได้เสียที่ไม่มี

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

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

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ปก าไร(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)     

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 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    

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

เพ่ิมทุนระหวา่งปี 25 1,316,252,588.00     -                          (789,751,552.80)     -                            -                   -                     -                            -                          -                         -                      -                            526,501,035.20     -                     526,501,035.20    

ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 25 476,541.40               -                          (95,308.28)              -                            (381,233.12)     -                     -                            -                          -                         -                      -                            -                         -                     -                        

ค่าใชจ่้ายในการจ าหน่ายหุ้นสามญั -                            -                          (981,462.43)            -                            -                   -                     -                            -                          -                         -                      -                            (981,462.43)           -                     (981,462.43)          

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

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ -                            -                          -                          -                            381,233.12      -                     -                            -                          -                         -                      -                            381,233.12            -                     381,233.12           

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                            -                          -                          -                            -                   -                     471,355.40               -                          -                         -                      -                            471,355.40            -                     471,355.40           

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                            -                          -                          -                            -                   -                     (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 วนัท่ี 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    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอ่ืน



(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินกว่ามูลค่า ส่วนต า่กว่ามูลค่า  ส่วนเกินจัดสรร เงนิรับล่วงหน้า จัดสรรแล้ว ส่วนเกินทุนจาก รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว หุ้นสามญั หุ้นสามญั  ใบส าคัญแสดงสิทธิ ค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การตีราคาสินทรัพย์

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,316,252,588.00        264,331,892.88           -                                309,998,676.32           -                                17,907,839.80             (1,543,506,010.37)       199,060,956.00           564,045,942.63           

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                                -                                -                                -                                -                                -                                (10,173,643.24)            -                                (10,173,643.24)            

ขาดทนุส าหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                -                                (387,348,429.00)          -                                (387,348,429.00)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 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           

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

เพ่ิมทนุระหว่างปี 25 1,316,252,588.00        -                                (789,751,552.80)          -                                -                                -                                -                                -                                526,501,035.20           

ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 25 476,541.40                   -                                (95,308.28)                   -                                (381,233.12)                 -                                -                                -                                -                                

ค่าใชจ่้ายในการจ าหน่ายหุ้นสามญั -                                -                                (981,462.43)                 -                                -                                -                                -                                -                                (981,462.43)                 

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ -                                -                                -                                -                                381,233.12                   -                                -                                -                                381,233.12                   

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                                -                                -                                -                                -                                -                                471,355.40                   -                                471,355.40                   

ขาดทนุส าหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                -                                (15,277,862.54)            -                                (15,277,862.54)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 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           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

12

บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ บริษทั เอือ้วทิยา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

ก าไร(ขาดทุน)สะสม
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

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

    ปรับรายการท่ีกระทบขาดทนุก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็น

       เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

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

          (ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (1,037,471.70)         7,001.67                (3,973,922.72)         (301,769.71)               

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

          ตดัจ่ายภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย 876,062.54             52,741.51              -                         -                             

          คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 12,004,119.18        17,766,801.94       10,083,789.31        11,428,186.19            

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

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

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

          (ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ (71,635,475.42)       2,405,387.03         (72,207,525.21)       9,635,956.10              

          ก  าไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ -                         (1,355,159.84)        -                         (1,355,159.84)            

          ประมาณการหน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน(โอนกลบั) 2,358,959.79          (64,686,729.82)      2,358,959.79          (64,686,729.82)          

          ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 2,796,630.42          3,857,187.17         2,599,465.14          3,857,187.17              

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

          ส่วนแบง่ผลก าไร(ขาดทนุ)ของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 110,491.70             (7,462,892.98)        -                         -                             

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

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

     ขาดทนุจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

                   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (93,312,870.09)       (279,106,960.88)    (70,039,006.44)       (22,194,507.18)          

         การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงของสินทรัพยด์ าเนินงาน

             ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         18,538,700.91       8,829,153.72          49,283,579.49            

             สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                        11,547,774.87        (14,460,522.87)          

             ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน (8,177,123.39)         205,500,641.84     (1,330,688.02)         70,267,559.71            

             สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-กิจการอ่ืน 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          

             กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -                         129,304,444.35     -                         -                             

             สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (106,795.42)            787,272.32            15,000.00               1,013,791.16              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

         การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของหน้ีสินด าเนินงาน

              เจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (8,615,132.77)         (4,683,749.79)        (6,448,597.82)         (4,824,670.84)            

              เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน (90,087,553.13)       (134,189,065.41)    (74,532,634.55)       (148,205,046.41)        

              หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา-กิจการอ่ืน 2,123,270.55          (51,229,520.60)      423,078.73             (51,218,974.60)          

              หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (271,173.54)            271,173.54            -                         -                             

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

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

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

         เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (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)กิจกรรมด าเนินงาน (212,397,719.67)     28,428,326.29       (148,600,551.26)     27,190,228.74            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

         เงินสดจ่ายเจา้หน้ีคา่หุ้น (10,000,000.00)       (11,095,112.00)      (10,000,000.00)       (11,095,112.00)          

         เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษทัร่วม -                         5,092,285.17         -                         5,092,285.17              

         เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทนุในบริษทัร่วม -                         (31,045,305.70)      -                         (31,045,305.70)          

         เงินสดจ่ายจากการเพ่ิมทนุในบริษทัยอ่ย -                         -                        (114,495,420.00)     (17,249,310.00)          

         ลดลงในเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                        600,000.00             2,247,191.49              

         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์และจ่ายช าระหน้ีคา่สินทรัพย์ (39,230,332.48)       (28,246,979.29)      (20,305,260.83)       (4,102,363.96)            

         เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 8,459,058.28          -                        1,288,642.81          -                             

         เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 130,100,221.62      417,397,321.15     130,100,221.62      417,397,157.48          

         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนและจ่ายช าระหน้ีคา่สินทรัพย์ (1,417,041.06)         (4,922,500.00)        (1,283,950.00)         (3,863,750.00)            

         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั (2,757,726.45)         10,131,150.00       (2,757,726.45)         10,131,150.00            

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

         เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 525,900,805.89      -                        525,900,805.89      -                             

         เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน (57,000,000.00)       8,000,000.00         (57,000,000.00)       8,000,000.00              

         ลดลงในเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (145,000,000.00)     (20,000,000.00)      (145,000,000.00)     (30,000,000.00)          

         เงินสดจ่ายหุ้นกู้ -                         (600,000,000.00)    -                         (600,000,000.00)        

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

         เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย-หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่า (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)        

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

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

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสด

      และรายการเทียบเทา่เงินสด 230,269.16             64,515.47              -                         -                             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัส้ินปี 29.1 276,581,235.47      83,900,429.22       228,244,244.61      73,114,444.83            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ บริษัท เอื้อวิทยา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป  
 

บริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยและเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ โดยมีส านกังานตั้งอยู่ท่ี 247 ถนนร่มเกลา้ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

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

 

บริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่าย                    
โครงเหล็กชุบสังกะสีส าหรับเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม และโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย ให้บริการ              
ชุบสังกะสี   จ าหน่ายสินค้าอุปกรณ์ส่งก าลัง  ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และบริการให้ใช ้                         
เสาโทรคมนาคม 

 

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

 

2. หลกัเกณฑ์การจดัท างบการเงิน 
 

บริษทัจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดย
จดัท าขึ้นตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความ
ถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้วและตาม
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใตพ้ระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท าขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าของ
องคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้รายการบางประเภทซ่ึงใชเ้กณฑต์ามท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทยก าหนดให้ฝ่ายบริหาร
ประมาณการและก าหนดขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วนัท่ีในงบการเงิน และตวัเลขรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาท่ี
เสนองบการเงินดงักล่าว ตวัเลขท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการถึงแมว้่าฝ่ายบริหารไดจ้ดัท าตวัเลข
ประมาณการขึ้นจากความเขา้ใจในเหตุการณ์และส่ิงท่ีไดก้ระท าไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุด 

 

งบการเงินน้ีน าเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทยและจัดท าเป็นภาษาไทย             
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัเพื่อใชก้บังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564  เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

 

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

 

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

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

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

 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวและยุติการถือปฏิบัติตามมาตรการ                
ผ่อนปรนชั่วคราวตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวข้างต้นกับงบการเงินในงวดปัจจุบัน และฝ่ายบริหารได้
ประเมินแลว้เห็นวา่ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนั 
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นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชียงัไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัเพื่อใช้กบังบการเงินใน
งวดอนาคตดงัต่อไปน้ี 

  วนัถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 1 เร่ือง  การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 1 มกราคม 2565 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 4 เร่ือง  สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2565 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 6 เร่ือง  การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 1 มกราคม 2565 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 7 เร่ือง  การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 1 มกราคม 2565 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 เร่ือง  เคร่ืองมือทางการเงิน 1 มกราคม 2565 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เร่ือง  สัญญาเช่า 1 มกราคม 2565 

 

กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้กบังบการเงินในงวดอนาคตก่อนวนัถือ
ปฏิบติัและฝ่ายบริหารอยูร่ะหวา่งประเมินผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีเร่ิมน ามาถือปฏิบติั 

 

3. หลกัการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมของบริษทั ประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย  บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใต้
การควบคุมของกลุ่มบริษัท  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการ
เก่ียวข้องกับบริษัทย่อย  และมีความสามารถท่ีจะท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจากการมีอ านาจเหนือ    
บริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทันับแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ี
การควบคุมส้ินสุดลง 

 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีซ้ือส าหรับการบนัทึกการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย  ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหใ้นการไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ส่งมอบให้  มูลค่าของหุ้นท่ีออกให้หรือหน้ีสินท่ีตอ้งรับผิดชอบ  ณ วนัท่ี
ไดม้า  ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะบนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดขึ้น  ผลรวมของส่ิงตอบ
แทนท่ีโอนให้  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือของหุ้นในส่วนท่ีผูซ้ื้อถืออยู่
ก่อนการรวมธุรกิจ (ถา้มี)  ท่ีสูงกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้าจะบนัทึกเป็นค่าความนิยม
และทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี1ในกรณีท่ีผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ
และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือของหุ้นในส่วนท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ถ้ามี)  ท่ีต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีไดม้าจะบนัทึกส่วนเกินท่ีคงเหลือหลงัการประเมินใหม่เป็นก าไรจากการต่อรองราคา
ซ้ือในก าไรหรือขาดทุน 

 

รายการบญัชียอดคงเหลือและรายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดขึ้นจริงท่ีมีนัยส าคญัระหว่างบริษทัและ
บริษัทย่อยได้ถูกตัดท้ิงในการท างบการเงินรวม  เวน้แต่รายการขาดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดขึ้ นจริงซ่ึงกลุ่มบริษัทจะ             
ไม่สามารถไดรั้บคืนตน้ทุนท่ีเสียไป  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นนโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยจะถูกเปล่ียนให้มีความ
สม ่าเสมอกบันโยบายท่ีใชโ้ดยกลุ่มบริษทั 
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งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั สกาย ทาวเวอร์ 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยหลงัจากตดัยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัแลว้  อตัราร้อยละของ
การถือหุน้โดยบริษทัทั้งทางตรงและทางออ้มมีดงัน้ี 

  ประเทศท่ี บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั้ง 2564 2563 

บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ ากดั  ธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ปรรูป
จากพืชพลงังาน และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร 

ไทย 65.00 65.00 

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

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

งบการเงินของบริษทัย่อยจดัท าขึ้นโดยมีวนัท่ีในงบการเงินเช่นเดียวกบับริษทัและจดัท าโดยใช้นโยบายการ
บญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนั 

 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดยส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมนั้น 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน   
ถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของ     
ผูถื้อหุน้” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

4. นโยบายการบญัชี 
 

4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

ส าหรับเพื่อการแสดงงบกระแสเงินสด  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย  เงินสดในมือ  
เงินฝากธนาคาร  เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืน ๆ ท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีก าหนดถอนเม่ือซ้ือภายใน 3 เดือนหรือนอ้ยกว่า
และปราศจากภาระผกูพนั 
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4.2 สินคา้คงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ตน้ทุนในการซ้ือ
ประกอบด้วยราคาซ้ือ  และค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือสินค้านั้ น เช่น ค่าอากรขาเข้า ค่าขนส่ง                   
หักด้วยส่วนลดและเงินท่ีได้รับคืนจากการซ้ือ ต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบด้วย               
ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงค่าใช้จ่ายอ่ืนทางตรงและค่าโสหุ้ยในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑ์การด าเนินงาน
ตามปกติ 

 

ราคาทุนของวตัถุดิบ(เหล็ก) วสัดุโรงงาน สินคา้ระหว่างผลิต และสินคา้ส าเร็จรูปค านวณตามวิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกั และสินคา้อุตสาหกรรมค านวณตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน  

 

กลุ่มบริษทัประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับจากราคาขายท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วย
ค่าใชจ่้ายในการขาย 

 

กลุ่มบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง ส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
 

4.3 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายไดรั้บการจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 
ถา้มูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ีจะจ าหน่ายท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไวเ้พื่อขาย            
วดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย (ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกับการจ าหน่ายสินทรัพยห์รือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายโดยไม่รวมตน้ทุนทางการเงินและ
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได)้ 
 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนระหว่างท่ีสินทรัพยน์ั้นถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายหรือระหว่างท่ี
สินทรัพยน์ั้นเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายจะไม่ถูกคิด
ค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย 

 

4.4 เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นบริษทัท่ีอยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนัยส าคญัของกลุ่มบริษทั  โดยกลุ่มบริษทัมีอ านาจในการ
เขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษทัร่วมแต่ไม่ถึงระดบัท่ี
จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายทางการเงินและการด าเนินงาน 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมบนัทึกบญัชีดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย  โดยกลุ่มบริษทัรับรู้รายการเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุน  และมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะเพิ่มขึ้ นหรือลดลงด้วย          
ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมท่ีเกิดขึ้นหลงัจากวนัท่ีได้มาซ่ึงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามสัดส่วนท่ี
กลุ่มบริษทั  มีส่วนไดเ้สียในก าไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมนโยบายการบญัชีของบริษทัร่วมท่ีแตกต่างไปจาก
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัจะถูกเปล่ียนใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีใชโ้ดยกลุ่มบริษทั 

 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีด้วยวิธีราคาทุนหลังหักค่าเผื่อด้อยค่า                    
เงินลงทุน (ถา้มี) 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีตามวิธีราคาทุนหลงัหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุน (ถา้มี) 

 

4.5 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 

ท่ีดินท่ีกลุ่มบริษัทถือครองไวเ้พื่อใช้ในการผลิตและจ าหน่ายสินค้า เพื่อให้บริการและเพื่อใช้ในการ
บริหารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีมีการ              
ตีราคาใหม่หกัดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่นั้ นด าเนินการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระอย่างมีหลักเกณฑ์ทุก ๆ 3 ปี เพื่อมิให ้              
ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีนัยส าคญั และในระหว่างน้ี              
หากมีปัจจยัอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อมูลค่าสินทรัพย ์ กลุ่มบริษทัจะให้มีการประเมินราคาใหม่
โดยผูเ้ช่ียวชาญในปีนั้น ๆ ทนัที 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ดงัต่อไปน้ี 
 

- กรณีท่ีการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ท าให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นเพิ่มขึ้นกลุ่มบริษทัจะรับรู้มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ไปยงัก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จ านวนสะสมไปยงั
ส่วนของผูถื้อหุ้นภายใตห้ัวขอ้ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนเพิ่ม
จากการตีราคาใหม่น้ีในก าไรหรือขาดทุนไม่เกินจ านวนท่ีตีราคาสินทรัพยด์ังกล่าวลดลงในอดีตและเคยรับรู้             
ในก าไรหรือขาดทุน 

 

- กรณีท่ีการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ท าให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นลดลงกลุ่มบริษทัจะรับรู้มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในก าไรหรือขาดทุน  อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะน าส่วนท่ี
ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจ านวนท่ีไม่เกินยอดคงเห ลือท่ีมีอยู่ในบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ของสินทรัพยด์งักล่าว และส่วนท่ีเกินจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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อาคารและอุปกรณ์ท่ีกลุ่มบริษทัถือครองไวเ้พื่อใชใ้นการผลิตและจ าหน่ายสินคา้เพื่อให้บริการและเพื่อใช้
ในการบริหารงานแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

ราคาทุนของสินทรัพยป์ระกอบดว้ยราคาซ้ือรวมอากรขาเขา้และภาษีซ้ือท่ีเรียกคืนไม่ไดห้ลงัหักส่วนลด
การค้าและจ านวนท่ีได้รับคืนจากผูข้าย  ต้นทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาเพื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ใน
สถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ประมาณการเบ้ืองต้นส าหรับต้นทุนในการร้ือ                   
ขนยา้ยและบูรณะสถานท่ีตั้งสินทรัพยน์ั้น  รวมถึงตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า  การก่อสร้าง
หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขในการรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

 

กลุ่มบริษัทค านวณค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยท์ุกประเภทยกเวน้ท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหว่าง
ก่อสร้างโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านท่ีประมาณไวข้องสินทรัพยด์งัน้ี 

 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 10 – 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 – 10 ปี 
เสาโทรคมนาคม 15 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 

ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์  มูลค่าคงเหลือของสินทรัพยแ์ละวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์
จะไดรั้บการทบทวนทุก ๆ ส้ินปีบญัชี 

 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ
จากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นจะถูกรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเกิดขึ้น     
ในการขายสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาใหม่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเก่ียวขอ้งจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมโดยตรง 

 

4.6 สัญญาเช่า  
 

กรณีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า 
 

ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่า ถ้าสัญญาดังกล่าวให้สิทธิแก่             
กลุ่มบริษัทในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ท่ีระบุไวส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อแลกเปล่ียนกับส่ิงตอบแทน                  
โดยสัญญาท่ีให้สิทธิกบักลุ่มบริษทัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคญัจากการใชสิ้นทรัพยท่ี์
ระบุนั้นและให้สิทธิกบักลุ่มบริษทัในการสั่งการการใชง้านสินทรัพยท่ี์ระบุดงักล่าวถือเป็นสัญญาท่ีให้สิทธิการ
ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไว ้
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ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการ เวน้แต่
สัญญาเช่าระยะสั้ นท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่าและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์้างอิงนั้นมีมูลค่าต ่า               
โดยกลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชร้าคาทุน และหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวน
เงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า ส าหรับ
สัญญาเช่าระยะสั้ นท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่าและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า              
กลุ่มบริษัทรับรู้จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายช าระส าหรับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า 

 

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย จ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหักส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้ง
ของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือซ่อมแซมสินทรัพยอ์า้งอิงให้เป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีก าหนดของสัญญาเช่า
เวน้แต่ตน้ทุนดงักล่าวเกิดขึ้นเพื่อการผลิตสินคา้คงเหลือ (ประมาณการตน้ทุนดงักล่าวจะรับรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผลหรือเม่ือใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงนั้นในระหวา่งช่วงระยะเวลาหน่ึง) 

 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 
ค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญา ค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัราซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใช้ดชันีหรือ
อตัรา ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระภายใตมู้ลค่าคงเหลือท่ีไดรั้บการประกนั ราคาใช้
สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือในกรณีท่ีมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิเลือกนั้น และค่าปรับ 
ท่ีจ่ายส าหรับการยกเลิกสัญญาเช่าในกรณีท่ีอายุสัญญาเช่าสะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกยกเลิกสัญญาเช่า 
ส าหรับการจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่รวมอยู่ในการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทรับรู้
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขท่ีท าใหค้่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ้น 

 

หลังจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจาก         
ค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า 

 

กลุ่มบริษทัค านวณค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้โดยวิธีเส้นตรงตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิม                   
มีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัส้ินสุดอายุสัญญาเช่าแลว้แต ่              
วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน และในกรณีท่ีสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์า้งอิงให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือ
ส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือถา้ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ
สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัจะคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอาย ุ   
การใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์า้งอิง 
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หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยการเพิ่มมูลค่าตามบญัชี
เพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและดว้ยการลดมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นการช าระค่าเช่าตาม
สัญญาเช่า 

 

กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่โดยคิดลดจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี
ปรับปรุงใหม่โดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุงใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า หรือ เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง  

 

กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่โดยคิดลดจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ี
ปรับปรุงใหม่โดยใชอ้ตัราคิดลดเดิม เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภายใตมู้ลค่าคงเหลือท่ี
ไดรั้บการประกนั หรือ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าในอนาคตท่ีเป็นผลมาจาก
การเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัราท่ีใช้ก าหนดจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ (ยกเวน้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ายช าระตามสัญญาเช่าเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียลอยตวั กรณีดังกล่าวจะใช้อตัราคิดลด                   
ท่ีปรับปรุงซ่ึงสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย) 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงดว้ยอตัรา
คิดลดท่ีปรับปรุง ส าหรับการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าท่ีไม่ถือเป็นสัญญาเช่าแยกตา่งหาก 

 

4.7 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนประเภทลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ท่ีอายกุารให้ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือ
มาแสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถ้ามี) ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวค้ือ 5 - 10 ปี 

 

4.8 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัทตลอดจนสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนจะได้รับการทบทวน                   
ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่  ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชี               
อาจไม่สามารถไดรั้บประโยชน์คืนกลบัมา  รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นผลต่างราคาตามบญัชีท่ีสูงเกินกว่า
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บซ่ึงคือจ านวนท่ีสูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเม่ือเทียบกบัมูลค่าจากการใช้สินทรัพยถู์กจดั
กลุ่มให้อยู่กลุ่มท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถระบุได้ว่าจะเกิดกระแสเงินสดเป็นอิสระจากกลุ่มอ่ืนเพื่อประโยชน์ใน                
การประเมินพิจารณาเร่ืองการดอ้ยค่า  

 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนหรือบนัทึกลดส่วนเกินทุนในกรณีท่ี
สินทรัพยน์ั้นเคยตีราคาเพิ่ม  และจะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มี
อยู่ต่อไปหรือเป็นไปในทางท่ีลดลงโดยบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนหรือน าไปเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยแ์ลว้แต่กรณี 
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4.9 ประมาณการหน้ีสิน 
   

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผูกพนัใน
ปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่า
จะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพันและจ านวนท่ีต้องจ่ายสามารถ                  
ประมาณการได้อย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะได้รับคืนบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการได้รับคืน               
คาดวา่จะไดรั้บอยา่งแน่นอน 

 
4.10 การรับรู้รายได ้

 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการผลิตเสาโครงสร้างพื้นฐานดา้นไฟฟ้าและโทรคมนาคมตามสัญญาระยะยาว
ท่ีมีลกัษณะเป็นงานโครงการซ่ึงถือเป็นภาระท่ีปฏิบติัเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามจ านวนเงินท่ีเป็นราคาของ
รายการ เม่ืองานผลิตส าเร็จซ่ึงตรวจรับงานและส่งมอบงานใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ณ หนา้โรงงานของบริษทัเรียบร้อยแลว้ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมซ่ึงถือเป็นภาระท่ีปฏิบติัเสร็จส้ิน ณ เวลาใด
เวลาหน่ึงตามจ านวนเงินท่ีเป็นราคาของรายการ เม่ือลูกคา้ไดย้อมรับสินคา้ท่ีบริษทัส่งมอบใหแ้ลว้ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการใชเ้สาโทรคมนาคม ซ่ึงถือเป็นภาระท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จส้ินเพียง
ภาระเดียวตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามจ านวนเงินท่ีเป็นราคาของรายการด้วยระดบัความกา้วหน้าของการปฏิบติัตาม
ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จส้ิน 

 

กลุ่มบริษทัก าหนดจ านวนเงินท่ีเป็นราคาของรายการจากจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่า
จะมีสิทธิไดรั้บเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัการโอนสินคา้หรือบริการตามท่ีไดต้กลงกนัใหแ้ก่ลูกคา้ส าหรับภาระท่ี
ตอ้งปฏิบติันั้น ซ่ึงประกอบไปด้วยจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีแน่นอนและประมาณการจ านวนเงินของส่ิง
ตอบแทนผนัแปรดว้ยวิธีมูลค่าท่ีคาดหวงั เฉพาะในกรณีท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มี
การกลบัรายการท่ีมีนัยส าคญัของจ านวนเงินของรายไดท่ี้รับรู้สะสมเม่ือความไม่แน่นอนเก่ียวกบัส่ิงตอบแทน  
ผนัแปรไดห้มดไปในภายหลงั 

 
4.11 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีเกิดจากเงินสมทบในส่วนของพนักงานและบริษทั  
โดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั และบริหารโดยผูบ้ริหารกองทุนอิสระเงินสมทบท่ี
บริษทัจ่ายเขา้กองทุนจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีท่ีค่าใชจ่้ายนั้นเกิดขึ้น 

 
 



 

 

26 

ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 
 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุตามขอ้ก าหนดของกฎหมายแรงงาน
ประมาณการโดยผู ้เช่ียวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย  โดยใช้เทคนิคการประมาณการตาม                              
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการจ านวนผลประโยชน์ท่ีพนักงานควรจะได้รับและคิดลด
ผลประโยชน์โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ โดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาล 
เพื่อก าหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบ้ียจ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ียจ่ายจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  และผลก าไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการวดัมูลค่าหน้ีสินภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนักงานใหม่จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะโอนเข้าก าไรสะสมตามล าดับ  โดยจะไม่ท าการ                    
จดัประเภทเขา้ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

 

4.12 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ   
 

กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีเกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่าย
ช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึก
ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน      

 

4.13 ตน้ทุนการกูย้มื 
  

ตน้ทุนการกู้ยืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการได้มา  การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยซ่ึ์งจ าเป็นต้องใช ้ 
ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อมเพื่อให้สามารถน าสินทรัพยน์ั้นมาใชไ้ดต้ามประสงคห์รือน าไปขายจะถูกรับรู้
รวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้นจนกระทัง่สินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์หรือ             
พร้อมท่ีจะขาย 

 

รายไดท่ี้เกิดจากการน าเงินกูย้ืมท่ีกูม้าโดยเฉพาะเพื่อการจดัหาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขไปลงทุนชัว่คราว      
จะน าไปหกัออกจากตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย ์

 

ตน้ทุนการกูย้มือ่ืนจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดบญัชีท่ีค่าใชจ่้ายนั้นเกิดขึ้น 
 

4.14 ภาษีเงินได ้
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดปัจจุบนัท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน  
และในกรณีท่ีจ านวนภาษีท่ีไดช้ าระไปแลว้ในงวดปัจจุบนัมากกว่าภาษีท่ีตอ้งช าระส าหรับงวดนั้น กลุ่มบริษทั           
จะรับรู้ส่วนท่ีจ่ายช าระเกินดงักล่าวเป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน  
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กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 
ยกเวน้กรณีท่ีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับัญชีนั้นเกิดจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิดจาก
รายการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรทางบัญชีและก าไรทางภาษี ณ วนัท่ีเกิดรายการนั้น  และกลุ่มบริษทัรับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีทุกรายการ  โดยรับรู้เท่ากบัจ านวนท่ี
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใช้หักภาษีได ้ 
ยกเวน้กรณีท่ีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้นเกิดจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกิด
จากรายการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรทางบญัชีและก าไรทางภาษี ณ วนัท่ีเกิดรายการนั้น 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัสามารถควบคุมระยะเวลาใน              
การกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่มีการกลับรายการของ                  
ผลแตกต่างชั่วคราวในอนาคตอันใกล้  และกลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับ                       
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีทุกรายการท่ีเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  เฉพาะในกรณี              
ท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคตอนัใกลแ้ละจะมีก าไร
ทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวมาใชป้ระโยชน์ได ้

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีบงัคบัใชอ้ยูภ่ายใน
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน  และวดัมูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีส าหรับปีท่ีกลุ่มบริษทั
คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชี  และวดัมูลค่าหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีดว้ยอตัราภาษีส าหรับงวดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายช าระหน้ีสินภาษีเงินได ้

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายและ
น าไปรวมค านวณก าไรหรือขาดทุนสุทธิส าหรับปี  ยกเวน้ภาษีเงินไดท่ี้เกิดขึ้นจากรายการท่ีรับรู้ในก าไรเบ็ดเสร็จ
อ่ืนหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น  กลุ่มบริษทัจะรับรู้ภาษีเงินไดด้งักล่าวในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนหรือ
รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

4.15 สินทรัพยท์างการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยท์างการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนด
ของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ี   
จะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอาย ุหรือ กลุ่มบริษทัโอนสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแส
เงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินและได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้ งหมด      
ของสินทรัพยท์างการเงิน 
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ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยต้นทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ
ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ทางการเงินนั้ น และวดัมูลค่าลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมี
นัยส าคญัด้วยจ านวนเงินของส่ิงตอบแทนซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิได้รับเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัการ
โอนสินคา้หรือบริการตามท่ีไดต้กลงกนัใหแ้ก่ลูกคา้ 

 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัด้วยราคาทุน     
ตดัจ าหน่าย ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี 
โดยพิจารณาจากโมเดลธุรกิจในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
ของสินทรัพยท์างการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าในภายหลงัส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน ท่ีกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพยท์างการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงใน
การค านวณดอกเบ้ียรับ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัจ าหน่าย การดอ้ยค่าหรือการตดัรายการสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายในก าไรหรือขาดทุน 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าในภายหลงัส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน ท่ีกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และ
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นภายหลงัในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการด้อยค่า ผลก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศและดอกเบ้ียรับท่ีค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงในก าไรหรือขาดทุน  และเม่ือมีการ     
ตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน ผลสะสมของผลก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้ไวก่้อนหน้าในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนจะถูกจดัประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจา้ของไปยงัก าไรหรือขาดทุน 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าในภายหลงัส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนนอกจากสินทรัพยท์างการเงินท่ีกล่าวไว้
ขา้งตน้ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทนุ 

 

กลุ่มบริษัทรับรู้ดอกเบ้ียรับ รายได้เงินปันผล และผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมท่ีเกิดขึ้นภายหลงัในก าไรหรือขาดทุน 
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4.16 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์าง
การเงินซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีการคา้ 
และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยวิธีการอย่างง่ายส าหรับลูกหน้ีการคา้ และสินทรัพยท่ี์เกิด
จากสัญญาดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ กลุ่มบริษทัใชต้ารางการตั้ง
ส ารอง ซ่ึงน าขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตมาปรับปรุงให้สะท้อนถึงปัจจยัเฉพาะของ
ลูกหน้ี สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไปและการประเมินทิศทางทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตในการค านวณ
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ

 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยวิธีการทัว่ไปของเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนซ่ึงวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน ดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหน้า ถา้ความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้น
อยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก และดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุ ถา้ความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรก 

 

4.17 หน้ีสินทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนด
ของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และกลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินหรือบางส่วนของหน้ีสิน
ทางการเงินออกจากงบแสดงฐานะการเงิน เม่ือภาระผูกพนัท่ีระบุในสัญญาได้มีการปฏิบติัตามแล้ว ไดมี้การ
ยกเลิก หรือส้ินสุดลง 

 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหน้ีสิน
ทางการเงินนั้น 

 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุน                     
ตดัจ าหน่ายโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง หรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนซ่ึงรวมถึงหน้ีสินอนุพนัธ์ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัจ าหน่ายหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่ายในก าไรหรือขาดทุน และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดขึ้น
ภายหลงัส าหรับหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนในก าไรหรือขาดทุน 
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4.18 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ 
 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ืองและอยู่บน
พื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ  ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามี
เหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 

 

อาคาร และอุปกรณ์  
 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือส าหรับอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั
โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการ
ประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้

 

ประมาณการตน้ทุนร้ือถอน 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนเสาโทรคมนาคมดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการของ
ตน้ทุนค่าร้ือถอนเสาโทรคมนาคมท่ีจะเกิดขึ้น ณ วนัส้ินสุดอายกุารให้ประโยชน์ของเสาโทรคมนาคม หน้ีสินค่า
ร้ือถอนท่ีรับรู้คิดมาจากประมาณการตน้ทุนค่าร้ือถอนในอนาคต โดยมีสมมติฐานต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาร้ือถอน
และอตัราเงินเฟ้อในอนาคต มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการของตน้ทุนค่าร้ือถอนเสาโทรคมนาคมค านวณโดยใช้
อตัราคิดลดท่ีประมาณขึ้นโดยผูบ้ริหารและแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนเสาโทรคมนาคม 

 

5. รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง กิจการและหรือบุคคลท่ีมีอ านาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรือทางออ้ม ซ่ึงกระท าผ่านบริษทัท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัรวมความถึง บริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักับกิจการไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ผูบ้ริหารส าคญัท่ีเป็นกรรมการหรือพนักงานของกิจการ รวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ด
กบับุคคลดงักล่าว ซ่ึงมีอ านาจชกัจูงหรืออาจถูกชกัจูงให้ปฏิบติัตามบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันแต่ละรายการบริษัทค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 
34.88 (2563 : ร้อยละ 37.62) ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของบริษทั (ผูถื้อหุน้หลกัของบริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง 
เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) คือ ครอบครัวลีนะบรรจง) รายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีครอบครัวลีนะบรรจง เป็น          
ผูถื้อหุน้หลกัหรือเป็นกรรมการถือเป็นรายการระหวา่งกนักบับริษทั 
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รายการคา้กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 

5.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีการคา้     
บริษทัยอ่ย - - - 9,216,499.32 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - - (1,117,874.05) 

สุทธิ - - - 8,098,625.27 
     

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

สุทธิ - - 437,345.60 50,000.00 
     

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,595,809.65  2,595,809.65  2,595,809.65  2,595,809.65 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  (2,595,809.65) (2,595,809.65)  (2,595,809.65) (2,595,809.65) 

สุทธิ - - - - 
     

ดอกเบ้ียคา้งรับ     
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 ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (1,472,502.21) (1,322,824.46) (21,937,364.51) (22,084,765.08) 

สุทธิ - - - 719.18 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอืน่ - - 437,345.60 8,149,344.45 
 

    

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา     
รายไดค้า้งรับค่าบริหารจดัการ     
บริษทัยอ่ย    -    -    - 11,547,774.87 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น    -    -    - (7,723,549.03) 

สุทธิ    -    -    - 3,824,225.84 
 

    

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
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 ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (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 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย     
ผูบ้ริหารส าคญั 200,239.66 159,662.26 200,239.66 159,662.26 

     

ดอกเบ้ียคา้งจา่ย     
บริษทัใหญ ่ 537,306.30 9,450,277.45 537,306.30 9,450,277.45 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 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 
     

คา่บริการส านกังานคา้งจ่าย     
บริษทัใหญ ่ - 3,089,605.00 - 3,089,605.00 

     

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

     

ค่าธรรมเนียมหนงัสือค ้าประกนัคา้งจ่าย     
บริษทัใหญ ่ - 457,828.45 - 457,828.45 
           รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 1,480,375.71 24,194,040.18 1,480,375.71 24,194,040.18 

     

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัใหญ ่ 44,670,691.73 109,517,770.57 44,670,691.73 109,517,770.57 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 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 
     

หน้ีสินตามสัญญาเช่า     
บริษทัใหญ ่ 889,650.96 1,724,336.99 889,650.96 1,724,336.99 

 

การวิเคราะหก์ารครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่า มีดงัน้ี 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 

 หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย 
รอตดับญัชี สุทธิ 

หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย 
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 
เกินกวา่ 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 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินให้กูย้ืมบริษทัย่อยและบริษทัร่วมเป็นเงินให้กูย้ืมในรูปสัญญาเงินกูย้ืม
สกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ระยะเวลา 1 ปีโดยไม่คิดดอกเบ้ียระหว่างกนัเน่ืองจากบริษทัย่อยและบริษทั
ร่วมหยดุด าเนินงาน 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เงินกู้ยืมระยะสั้นบริษทัใหญ่และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญา         
ใช้เงินและสัญญาเงินกูย้ืมสกุลเงินบาท โดยมีระยะเวลา 4 เดือน - 1 ปี (2563 : ระยะเวลา 3 เดือน - 1 ปี ) คิดดอกเบ้ีย         
ในอตัราร้อยละ 4.20 - 4.90 ต่อปี (2563 : อตัราร้อยละ 4.20 - 5.25 ต่อปี) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้ นระหว่างบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมในรูปสัญญาเงินกู้ยืม           
สกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์ โดยมีระยะเวลา 3 เดือน  คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.50 ต่อปี ต่อมาบริษทัไดเ้ปล่ียนเงินกูย้ืม
ดงักล่าวเป็นสัญญาเงินกูย้ืมแบบไม่มีก าหนดระยะเวลาการช าระคืน ในระหวา่งปีบริษทัไดจ่้ายช าระคืนเงินกูย้มืดงักล่าว
แลว้ทั้งจ านวน 

 

5.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากงานโครงการ     

บริษทัยอ่ย - - - 8,124,829.57 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 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 

     

รายไดด้อกเบ้ียรับ     
บริษทัยอ่ย - - 152,945.19 84,966.12 

     

ตน้ทุนบริการจา้งเหมา     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,738,628.37 - 1,738,628.37 

     

ค่าบริหารจดัการส านกังาน     
บริษทัใหญ ่ 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     
บริษทัใหญ ่ - 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 
ดอกเบ้ียจ่าย     

บริษทัยอ่ย - - - 77,595.63 
บริษทัใหญ ่ 4,558,610.93  6,202,701.69  4,558,610.93 6,202,701.69 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 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 
     

ซ้ือทรัพยสิ์น     
บริษทัยอ่ย - - 650,000.00 - 

 
5.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 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 นโยบายการก าหนดราคาระหวา่งกนั 

 

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

ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 

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

อตัราร้อยละ 0.50 - 2.00 ต่อปีของมูลคา่จ านอง 

ค่าตรวจสอบภายใน ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการของบริษทั 

 
 



 

 

35 

5.5  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
 บริษทัใหญ่  
 บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค จ ากดั (มหาชน) บริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
 บริษทัยอ่ย  
 บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอย่ี จ ากดั บริษทัยอ่ย 
 บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั* บริษทัยอ่ย 
 บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั บริษทัยอ่ย 
 บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั* บริษทัยอ่ย 
 บริษทั ยดูบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั* บริษทัยอ่ย 
 UWCC (Cambodia) Company Limited บริษทัยอ่ย 
 Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้นทางออ้ม 
 Ultra Network Pte.Ltd. บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้นทางออ้ม 
 Ultra Asia Investment Pte.Ltd. บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้นทางออ้ม 
 Sky Towers Infra Inc. บริษทัยอ่ยโดยการถือหุ้นทางออ้ม 
 บริษทัร่วม  
 บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)** บริษทัร่วม 
 บริษทั สระบุรี เอนเนอย่ี ซิสเตม็ส์ 2 จ ากดั**** บริษทัร่วม 
 Interglob Investment Company Limited  บริษทัร่วม 
 บริษทั พาโนว่า จ ากดั*** บริษทัร่วม 
 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 บริษทั ซนัฟลาวเวอร์กรีน จ ากดั กิจการร่วมคา้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
 บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
 บริษทั ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
 บริษทั เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากดั เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
 บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
 บริษทั ดบัเบิลยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

 

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

 

*เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจนถึงวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบริษทัดงักล่าวแลว้ 
**เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบริษทัดงักล่าวแลว้ 
***เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจนถึงวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบริษทัดงักล่าวแลว้ 
****เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจนถึงวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2564 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบริษทัดงักล่าวแลว้ 
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5.6  ภาระผกูพนั 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2564 บริษัทได้ท าสัญญาบริการจ านวน 1 สัญญากับบริษัทใหญ่ โดยมีระยะเวลา                               
2 ปี 11 เดือน โดยบริษทัยงัมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าบริการคงเหลือทั้งหมด 1.32 ลา้นบาท  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาบริการจ านวน 1 สัญญากับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง  
โดยไม่มีก าหนดระยะเวลา บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ 360.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาบริการจ านวน 1 สัญญากบับริษทัย่อย
แห่งหน่ึง  โดยไม่มีก าหนดระยะเวลา บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าบริการตามอตัราท่ีก าหนดไวต้ามสัญญา 

 
6. ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

ประกอบดว้ย 
  (หน่วย : บาท) 

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

     สุทธิ -  -  - 8,098,625.27 
ลูกหน้ีอืน่ 2,595,809.65 2,595,809.65 8,182,043.10 7,794,697.50 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,472,502.21 1,322,824.46 21,937,364.51 22,085,484.26 
                 รวมลกูหน้ีอื่น 4,068,311.86 3,918,634.11 30,119,407.61 29,880,181.76 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (4,068,311.86) (3,918,634.11) (29,682,062.01) (29,829,462.58) 
                สุทธิ -  -  437,345.60 50,719.18 
     รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น -  -  437,345.60 8,149,344.45 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี  

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี - - (1,117,874.05) - 

ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี - - - (1,117,874.05) 

ลดลงในระหว่างปี - - 1,117,874.05 - 

ยอดคงเหลือปลายปี - - - (1,117,874.05) 
 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี  

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (3,918,634.11) (564,286.70) (29,829,462.58) (167,193,010.03) 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี (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. สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

ประกอบดว้ย 

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

 

 

 

 

 



 

 

38 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพยต์ามสัญญา - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี - (3,424,000.00) (7,723,549.03) (3,928,393.46) 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี - - (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. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ลูกหน้ีการคา้ 46,934,528.47 50,031,405.36 42,180,291.11 45,277,168.00 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (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 
ลูกหน้ีอื่น 18,519,075.61 10,189,298.29 6,339,240.96 5,294,124.64 
ลกูหน้ีกรมสรรพากร 3,678,889.64 548,141.01 2,473,293.34 - 
คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 863,833.23 453,559.14 328,900.45 226,029.55 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 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 
                 รวมลูกหน้ีอื่น 48,880,479.56 34,594,425.89 19,807,555.56 15,381,722.49 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (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 
  รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 62,315,223.94 50,618,033.56 51,734,596.63 48,484,964.36 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 32,099,368.13 13,920,140.90 32,099,368.13 13,920,140.90 
เกินก าหนดช าระ 1 ถึง 3 เดือน 9,423,563.77 26,832,027.15 9,423,563.77 26,832,027.15 
เกินก าหนดช าระ 3 ถึง 6 เดือน 414,646.40 4,844.43 414,646.40 4,844.43 
เกินก าหนดช าระ 6 ถึง 12 เดือน 126,350.31 3,162,475.12 126,350.31 3,162,475.12 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 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 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (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 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี  

(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) 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี (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) 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (26,940,695.01) (13,909,099.30) (9,861,060.81) - 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี (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. สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - กิจการอ่ืน 
 

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 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (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 

 
รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา-กิจการอ่ืน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (267,507.16) - (267,507.16) - 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี (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 

ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
 

 
 

ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
สินคา้ส าเร็จรูป 30,956,939.35 (17,042,077.92) 13,914,861.43  18,386,896.74 (17,796,077.80) 590,818.94 
งานระหวา่งท า 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 
  

 
ราคาทนุ 

ค่าเผื่อการลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
 

 
 

ราคาทุน 

ค่าเผ่ือการลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
สินคา้ส าเร็จรูป 30,956,939.35 (17,042,077.92) 13,914,861.43  18,386,896.74 (17,796,077.80) 590,818.94 
งานระหวา่งท า 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 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินคา้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563          
มีดงัน้ี  

(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) 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี - (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 - - - 
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการ
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) 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือท่ีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายมีจ านวน 174.99     
ลา้นบาทในงบการเงินรวมและจ านวน 175.02 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 : จ านวน 391.58 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและจ านวน 396.61 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้โอนกลับค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินค้าเน่ืองจาก         
กลุ่มบริษทัได้จ าหน่ายสินคา้ดงักล่าวแล้ว จ านวน 7.29 ล้านบาทในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 : จ านวน 32.07 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  สินคา้คงเหลือบางส่วนที่กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ าหน่ายไดเ้กินกว่า 12 เดือน       
นบัจากรอบระยะเวลารายงานมีประมาณ 17.04 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2563 : 
ประมาณ 17.80 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
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11. เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย     
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 8,966,688.93 8,055,237.78 49,653,963.03 46,132,639.74 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (8,966,688.93) (8,055,237.78) (49,653,963.03) (45,532,639.74) 

สุทธิ - -    - 600,000.00 
 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (8,055,237.78) - (45,532,639.74) (632,091,174.09) 
ตั้งเพ่ิมในระหว่างปี (911,451.15) (8,055,237.78) (4,121,323.29) (12,064,997.64) 
ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - - - 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(์หน้ีสินในกลุ่มสินทรัพย)์ท่ีจะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เป็น
เงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จ านวน 3 โรง ก าลงัการผลิตรวม 26.9 เมกะวตัต ์ในรูปแบบของการจ าหน่ายหุ้น
สามัญในบริษัทย่อยของบริษัทจ านวน 3 บริษัทและการโอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีเงินให้กู้ยืมของบริษัทในราคา
เบ้ืองต้นรวมทั้ งส้ินประมาณ 851.20 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยมูลค่าเงินสด หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียและเงินทุน
หมุนเวียนสุทธิของบริษัทย่อยจ านวน 3 บริษัทดังกล่าว ณ วนัซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ตามเง่ือนไข โดยค่าตอบแทน
ภายหลงัการปรับปรุงมูลค่ากิจการตามเง่ือนไขในสัญญามีจ านวนเท่ากบั 417.44 ลา้นบาท 

 
เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ บริษทัได้โอนกิจการของบริษทัย่อยของบริษัท

จ านวน 3 บริษทัให้กบับริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทั เอเซีย คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จ ากดั  
แลว้ และบริษทับนัทึกก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว จ านวน 9.41 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม โดยบนัทึก
เป็นส่วนหน่ึงในบญัชี “ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานท่ียกเลิก” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และบันทึก
ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าว จ านวน 1.11 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ พร้อมทั้ง
โอนส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพยจ์ านวน 24.86 ลา้นบาทในงบการเงินรวมไปยงับญัชีขาดทุนสะสมโดยตรง 
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ราคาตามบญัชีของกลุ่มสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายสุทธิ ณ วนัท่ี 21 สิงหาคม 2563 มี
ดงัน้ี 

 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 109,923,883.06 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น 53,194,282.72 
สินคา้คงเหลือ 11,711,873.18 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 665,409,169.64 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 1,459,161.12 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 30,205,755.26 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 38,629,504.17 
สินทรัพยอ์ื่น 11,693,610.63 

รวม 922,227,239.78 
  

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 39,980,950.00 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 140,554,311.81 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 28,519,397.19 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 611,173.76 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 260,599,067.22 
หน้ีสินอื่น 43,929,545.35 

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

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ทุนช าระแลว้ (บาท) สัดส่วนเงินลงทุน (%) จ านวนเงิน (บาท) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    
บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน  ไบโอแมส จ ากดั 240,000,000 99.99 161,212,431.12 
บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั  166,250,000 99.99 317,383,269.05 
บริษทั ยดูบับลิวซี อ าพนั ไบโอแมส จ ากดั  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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รายการจ าหน่ายกลุ่มสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายสุทธิ ณ วนัท่ี 21 สิงหาคม 2563 มีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                     
เฉพาะกิจการ 

ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บช าระ (เงินสด) 417,440,287.48 417,440,287.48 
หกั ราคาตามบญัชีของกลุ่มสินทรัพยสุ์ทธิท่ีจ าหน่าย (408,032,794.45) (418,547,865.74) 
ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่าย 9,407,493.03 (1,107,578.26) 

 

เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 9/2563 ได้มีมติอนุมัติการจ าหน่ายไป                    
ซ่ึงสินทรัพย์ท่ีเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท พาโนว่า จ ากัด จ านวน 278,144 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน                     
ร้อยละ 30.00 ของทุนช าระแล้วทั้งหมด ในราคาซ้ือขายหุ้นละ 37.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 10.43 ล้านบาท 
ให้แก่บริษทั เน็คซ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด และเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 บริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุน                  
ในบริษัทร่วมให้กับผูซ้ื้อแล้ว โดยบริษัทได้รับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว จ านวน                  
6.33 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม และจ านวน 3.48 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ 

 

รายการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 
 

             (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                       
เฉพาะกิจการ 

ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บช าระ (เงินสด) 10,430,400.00 10,430,400.00 
หกั ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,099,923.62) (6,953,575.00) 
ก าไรจากการจ าหน่าย 6,330,476.38 3,476,825.00 

 

เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 6/2564 ได้มีมติอนุมัติการจ าหน่ายไป                      
ซ่ึงสินทรัพยท่ี์เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั สระบุรี เอนเนอยี่ ซิสเต็มส์ 2 จ ากดั จ านวน 261,000 หุ้น หรือ               
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนช าระแล้วทั้งหมด ในราคาซ้ือขายหุ้นละ 15.47 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม               
4.04 ลา้นบาท ใหแ้ก่ FullCycle 2 B.V. และเม่ือวนัท่ี 8 ธันวาคม 2564 บริษทัไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมใหก้บั
ผู ้ซ้ือแล้ว โดยบริษัทได้รับรู้ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว จ านวน 0.68 ล้านบาท                       
ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม และจ านวน -0- ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ 

 

รายการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 8 ธนัวาคม  2564 มีดงัน้ี 
 

             (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                    
เฉพาะกิจการ 

ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บช าระ (เงินสด) 4,037,398.00 4,037,398.00 
หกั ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,712,783.10) (4,037,398.35) 

ขาดทุนจากการจ าหน่าย (675,385.10) (0.35) 
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13. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  เงินฝากธนาคารจ านวน 15.38 ลา้นบาท ไดน้ าไปเป็นหลกัประกนักบัสถาบนั
การเงินในประเทศ เพื่อออกหนังสือค ้าประกนัในการด าเนินธุรกิจของบริษทั (2563 : จ านวน 12.62 ลา้นบาท) 

 
14. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

ประเภทและมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 
จดทะเบียน 
ในประเทศ 

(หน่วย: พนับาท) 
ทุนเรียกช าระแลว้ 

อตัราร้อยละ
สัดส่วนเงินลงทุน วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีราคาทุน 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษัทร่วมแต่ละรายทีม่สีาระส าคัญ           
บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายสีทา

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

บริษทั สระบุรี เอนเนอยี่ ซิสเตม็ส์ 2 จ ากดั โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ ไทย - 21,750 - 30.00 -** 4,713 - 6,525 
           
บริษัทร่วมแต่ละรายท่ีไม่มสีาระส าคัญ   (หน่วย:ดอลล่าร์สหรัฐ)      
Interglob Investment Company Limited ขายและให้ เช่ า

อสังหาริมทรัพย ์
กมัพชูา 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 

**จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถอืไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุขอ้ 12) 
 

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

 
บริษทั ไดเมท (สยาม) 

จ ากดั (มหาชน) 
 2563 
สินทรัพยห์มุนเวียน 216,792,173.80  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 117,090,538.02 
  

หน้ีสินหมนุเวียน (144,490,181.82)  
หน้ีสินไม่หมนุเวียน (10,345,309.57)  

 

 
 
 
 

 (หน่วย : บาท) 

 
บริษทั ไดเมท (สยาม) 
จ ากดั (มหาชน) 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 
รายไดข้ายและบริการ 63,878,342.67 
รายไดอ้ื่น 1,075,954.41  
ตน้ทุนขายและบริการ (52,782,680.21) 
ค่าใชจ้่ายในการจดัจ าหน่าย (10,192,900.44) 
ค่าใชจ้่ายบริหาร (47,955,000.73) 
ตน้ทุนทางการเงิน (4,965,372.88) 
ขาดทนุก่อนภาษเีงินได ้ (50,941,657.19) 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (1,579,621.17) 
ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (52,521,278.36) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นท่ีตอ้งจดัประเภทเขา้ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - 
 ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นท่ีไม่ตอ้งจดัประเภทเขา้ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 38,423,600.00 
  

ก าไรเบด็เสร็จรวม (14,097,678.36) 
  

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม - 
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รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่ าตามบัญชีท่ีบันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสียใน                         
งบการเงินรวม มีดงัน้ี 

 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมโดยรวมซ่ึงส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมแต่ละรายท่ีไม่มีสาระส าคญั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 2564 2563 
มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมแต่ละรายท่ีไม่มีสาระส าคญั - 29,375,635.00 
   

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน   
ขาดทนุจากการด าเนินงานต่อเน่ือง - (5,258,364.19) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น - - 

ขาดทนุเบด็เสร็จ - (5,258,364.19) 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินลงทุนในบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี             
31 ธันวาคม 2563 จ านวน 54.37 ลา้นบาท และรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
จ านวน (4.71) ลา้นบาทและจ านวน 2.60 ลา้นบาท ตามล าดบั ดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย ตามสัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนได้
เสียในก าไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมโดยใชง้บการเงินของบริษทัร่วม 

 

งบการเงินของบริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม ซ่ึงได้
แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เน่ืองจากไม่สามารถสอบทานหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสม

 (หน่วย : บาท) 

 
บริษทั ไดเมท (สยาม) 

จ ากดั (มหาชน) 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 
สินทรัพยสุ์ทธิ 217,470,820.43 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั 24.99% 
  

ส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิของกลุ่มบริษทั 54,365,530.36 

รายการปรับปรุงเพ่ือการบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนได้เสีย  
ก าไรในสินทรัพยถ์าวร - 

ราคาตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 54,365,530.36 
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อย่างเพียงพอเกี่ยวกบัการเกิดขึ้นจริงและเหมาะสมส าหรับบญัชีค่าใชจ้่ายที่ปรึกษาและทนายความจ านวน                    
32.01 ลา้นบาทและบญัชีเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 12.27 ลา้นบาทท่ีเกิดขึ้นในงบการเงินของบริษทัร่วมในระหว่างปีส้ินสุด
วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ในปัจจุบนัผูบ้ริหารของบริษทัร่วมไดร้ะงบัการจ่ายเงินและมอบหมายให้ทนายความ
ฟ้องร้องคู ่กรณีที่ให้บริการที่ปรึกษาและทนายความดงักล่าวแก่บริษทัร่วม ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี               
ของศาล  

 

15.  เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 
 

ส่วนประกอบของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวม  และมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยใน                  
งบการเงินเฉพาะกิจการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ (พนับาท) สัดส่วนเงินลงทุน (%) วิธีราคาทุน (พนับาท) เงินปันผล (พนับาท) 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทย่อยทีไ่ม่มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 
บริษทั อลัตร้าเอเชีย จ ากดั  150,000 35,500 99.99 99.99 149,994 35,499 - - 
บริษัทย่อยที่มส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุทีไ่ม่มีสาระส าคัญ        
บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี่ จ ากดั  250,000 250,000 65.00 65.00 163,415 163,415 - - 
         

ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ (USD) สัดส่วนเงินลงทุน (%) วิธีราคาทุน (พนับาท) เงินปันผล (พนับาท) 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทย่อยทีมี่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมท่ีไม่มีสาระส าคัญ        
UWCC (Cambodia) Company Limited 25,000  25,000  70.00 70.00 899 899 - - 
          รวม     314,308 199,813 - - 
หกั ค่าเผื่อดอ้ยค่าเงินลงทุน     (164,314) (164,314) - - 
          สุทธิ     149,994 35,499 - - 

 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2564 บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั มีมติใหเ้รียกช าระ      
ค่าหุน้จากบริษทั จ านวน 8,000,000 หุน้ ในมูลค่าหุน้ละ 3.00 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 24.00 ลา้นบาท   

 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั มีมติให้เรียก
ช าระค่าหุน้จากบริษทั จ านวน 8,000,000 หุน้ ในมูลค่าหุน้ละ 4.50 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 36.00 ลา้นบาท   

 

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

 

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

 

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

 

ประกอบดว้ย :- 

 

 

 
 

 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อาคาร ส่วนปรับปรุงและ
ระบบสาธารณูปโภค 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์โรงงาน เสาโทรคมนาคม 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์
ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน :-         
ณ วนัท่ี 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 
ซ้ือเพ่ิม - 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 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (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) 
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ         
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 วนัท่ี 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 
ค่าเส่ือมราคาสะสม :-         
ณ วนัท่ี 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 - - - - - - - - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (1,735,735.10) (5,759,554.95) (1,004,244.82) (909,124.42) (209,370.19) - (9,618,029.48) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - 7,493,238.93 37,874,799.54 - 1,011,466.50 2,026,782.33 - 48,406,287.30 
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ         
แปลงค่างบการเงิน - (36,215.26) - 1,578.68 224.04 (187,764.44) - (222,176.98) 

ณ วนัท่ี 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 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อาคาร ส่วนปรับปรุง และ

ระบบสาธารณูปโภค 
เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์โรงงาน เสาโทรคมนาคม 
เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์
ระหว่างติดตั้ง รวม 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า :-         
ณ วนัท่ี 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 - - - - - - - - 
เพ่ิมขึ้น - - - - - - - - 
โอนออก - - - - - - - - 
ลดลง - - 19,213,113.97 - - 2,278,393.17 - 21,491,507.14 
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ         
แปลงค่างบการเงิน (20,846.07) (253,506.61) - - - (576,023.06) (421,015.13) (1,271,390.87) 

ณ วนัท่ี 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 วนัท่ี 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 

         
ค่าเส่ือมราคาท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564     9,618,029.48 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อาคาร ส่วนปรับปรุงและ
ระบบสาธารณูปโภค 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์โรงงาน เสาโทรคมนาคม 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์
ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน :-         
ณ วนัท่ี 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 
ซ้ือเพ่ิม  -  - 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 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  - (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) 
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ         
แปลงค่างบการเงิน (641.38) (8,913.89)  -  -  - (23,499.50) (12,953.40) (46,008.17) 

ณ วนัท่ี 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 
ค่าเส่ือมราคาสะสม :-         
ณ วนัท่ี 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 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี                        - (1,985,135.10) (11,143,302.35) (34,562.49) (923,278.98) (1,078,564.29)                       -    (15,164,843.21) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย                        -                        - 392,120.00 - 209,497.00 2,212,868.42                       -    2,814,485.42 
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ         
แปลงค่างบการเงิน                        - 7,304.68                       -   - - 22,096.69                       -    29,401.37 

ณ วนัท่ี 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 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
อาคาร ส่วนปรับปรุง และ

ระบบสาธารณูปโภค 
เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์โรงงาน เสาโทรคมนาคม 
เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์
ระหว่างติดตั้ง รวม 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า :-         
ณ วนัท่ี 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) 
เพ่ิมขึ้น (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                        -                        -                        -  - - - -                     -    
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ         
แปลงค่างบการเงิน 9,521.42 115,788.84                          - - - 263,097.83 192,298.14 580,706.23 

ณ วนัท่ี 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 วนัท่ี 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 

         
ค่าเส่ือมราคาท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     15,164,843.21 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคาร ส่วนปรับปรุง  
และระบบสาธารณูปโภค 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์โรงงาน 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์
ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน :-        
ณ วนัท่ี 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 
ซ้ือเพ่ิม - 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) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (7,493,252.93) (11,068,954.28) (1,041,513.47) (2,002,979.44) - (21,606,700.12) 
ณ วนัท่ี 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 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :-        
ณ วนัท่ี 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) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - (1,735,735.10) (5,653,025.80) (825,300.78) (214,765.49) - (8,428,827.17) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - 7,493,238.93 10,999,620.57 1,011,466.50 2,977.44 - 19,507,303.44 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - (125,555,278.24) (124,579,583.91) (10,862,027.67) (7,897,153.50) - (268,894,043.32) 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า :-        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 - - - - (598,130.84) - (598,130.84) 
เพ่ิมขึ้น - - - - - - - 
ลดลง - - - - 598,130.84 - 598,130.84 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - - - - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
ณ วนัท่ี 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 

        
ค่าเส่ือมราคาท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564    8,428,827.17 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

อาคาร ส่วนปรับปรุง  
และระบบสาธารณูปโภค 

เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์โรงงาน 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย ์
ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน :-        
ณ วนัท่ี 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 
ซ้ือเพ่ิม - - 1,162,006.95 581,990.65 2,074,766.36 283,600.00 4,102,363.96 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (392,125.00) (209,500.00) (2,495,073.59) - (3,096,698.59) 
ณ วนัท่ี 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 

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

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า :-        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - - - - - - 
เพ่ิมขึ้น - - - - (598,130.84) - (598,130.84) 
ลดลง - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - - - - (598,130.84) - (598,130.84) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
ณ วนัท่ี 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 

        
ค่าเส่ือมราคาท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    8,826,227.46 
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ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว                 
แต่ยงัใชง้านอยู ่ ราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวน 216.77 ลา้นบาท (2563 : จ านวน 
232.71 ลา้นบาท) 

 
ในระหว่างปี 2563 ฝ่ายบริหารของ UWCC (Cambodia) Company Limited รับรู้ขาดทุนดอ้ยค่าเคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์จ านวน 10.69 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เน่ืองจากฝ่ายบริหารประเมินแลว้ว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน       
ต ่ากวา่ราคาตามบญัชี 

 

17. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
 

ประกอบดว้ย 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 ค่าเช่าพ้ืนท่ี เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,724,336.99 - 4,611,057.35 6,335,394.34 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมขึ้น - 210,837.44 -    210,837.44 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลง - -    (334,626.47) (334,626.47) 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี (1,379,469.60) (30,747.15) (718,155.45) (2,128,372.20) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 344,867.39 180,090.29 3,558,275.43 4,083,233.11 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมขึ้น  10,516,127.06 574,834.29 - 11,090,961.35 
โอนออกไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - - (1,462,174.70) (1,462,174.70) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (1,290,894.20) (116,579.98) (556,512.33) (1,963,986.51) 
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการ         

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

 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ค่าเช่าพ้ืนท่ี เคร่ืองใชส้ านกังาน ยานพาหนะ รวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,724,336.99 - 4,611,057.35 6,335,394.34 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมขึ้น - 210,837.44 -    210,837.44 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลง - -    (334,626.47) (334,626.47) 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี (1,379,469.60) (30,747.15) (718,155.45) (2,128,372.20) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 344,867.39 180,090.29 3,558,275.43 4,083,233.11 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมขึ้น  1,171,693.71 574,834.29 - 1,746,528.00 
โอนออกไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - - (1,462,174.70) (1,462,174.70) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (646,160.04) (116,579.98) (556,512.33) (1,319,252.35) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 870,401.06 638,344.60 1,539,588.40 3,048,334.06 
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ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 811,554.43 210,228.78 213,022.73 162,105.13 
คา่เช่าส าหรับสัญญาเช่าระยะส้ัน 1,111,540.07 2,967,668.35 523,165.66 923,208.40 

 
18. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

ประกอบดว้ย   
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 
โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน :-    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 7,568,600.81 4,778,500.00 12,347,100.81 
ซ้ือเพ่ิม 133,091.06 1,175,000.00 1,308,091.06 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (447,125.00) (3,412,500.00) (3,859,625.00) 
  ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า              

งบการเงิน 1,664.09 - 1,664.09 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 7,256,230.96 2,541,000.00 9,797,230.96 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม :-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 (6,108,278.64) - (6,108,278.64) 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี (422,103.19) - (422,103.19) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย 446,931.51 - 446,931.51 
  ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า              

งบการเงิน (1,079.95) - (1,079.95) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (6,084,530.27) - (6,084,530.27) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 1,171,700.69 2,541,000.00 3,712,700.69 
    

  คา่ตดัจ าหน่ายท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 422,103.19 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 
โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง รวม 

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

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม:-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (5,634,692.11) - (5,634,692.11) 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี (473,586.53) - (473,586.53) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (6,108,278.64) - (6,108,278.64) 

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

  คา่ตดัจ าหน่ายท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 473,586.53 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน:-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 7,568,600.81  3,719,750.00 11,288,350.81 
ซ้ือเพ่ิม - 1,175,000.00 1,175,000.00 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (447,125.00) (2,353,750.00) (2,800,875.00) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 7,121,475.81 2,541,000.00 9,662,475.81 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม:-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 (6,108,278.64) - (6,108,278.64) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (335,709.79) - (335,709.79) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย 446,931.51 - 446,931.51 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (5,997,056.92) - (5,997,056.92) 

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

  คา่ตดัจ าหน่ายท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 335,709.79 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง รวม 

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

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม:-    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (5,634,692.11) - (5,634,692.11) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (473,586.53) - (473,586.53) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (6,108,278.64) - (6,108,278.64) 

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

  คา่ตดัจ าหน่ายท่ีอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 473,586.53 
 
19.   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 

 

ประกอบดว้ย 
      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เจา้หน้ีการคา้ 12,854,315.13 75,793,155.32 12,854,315.13 75,749,030.60 
เจา้หน้ีอ่ืน 4,433,361.48 8,964,727.96 1,669,706.19 3,155,889.90 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 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 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 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 
ภาษหีกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 747,623.19 594,833.87 384,234.49 302,625.09 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 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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เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2564 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกอุทธรณ์ของบริษัท ในคดีท่ีศาลแรงงานกลางได้
พิพากษาให้บริษทัช าระเงินค่าเสียหายจากการเลิกจา้งไม่เป็นธรรมให้กบัพนักงานท่ีถูกเลิกจา้งเป็นเงินจ านวน 10.60 
ล้านบาท ทั้ งน้ี บริษัทได้มอบหมายทนายความใช้สิทธิทางกฎหมายต่อสู้คดีในชั้นฎีกาต่อไป ซ่ึงคดีอยู่ระหว่าง                     
ขออนุญาตฎีกา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับรู้หน้ีสินตามค าพิพากษาของศาลแรงงานกลางดังกล่าวแล้วโดยแสดง
รวมอยูใ่นบญัชีค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายขา้งตน้ 

 
20. หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา-กิจการอ่ืน 

 

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. เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน - 57,000,000.00 - 57,000,000.00 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืนมีก าหนดช าระเงินตน้คืนทั้งจ านวนในเดือนมิถุนายน 
2564 และสิงหาคม 2564 โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.25 ต่อปี  ซ่ึงเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้ นท่ีไม่มีหลักประกัน                  
ในระหวา่งปี 2564 บริษทัไดจ่้ายช าระคืนเงินกูย้มืดงักล่าวทั้งจ านวนแลว้ 

 
22. หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 

ประกอบดว้ย 
      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า-กิจการอ่ืน 10,361,217.92 1,725,190.33 1,202,465.09 1,725,190.33 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 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 
 

 



60 
 

 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสญัญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าตน้ปี 3,449,527.32 5,442,196.53 3,449,527.32 4,985,814.18 
ท าสัญญาเพ่ิมระหวา่งปี 11,207,783.10 210,837.44 1,746,528.00 210,837.44   
จ่ายช าระระหว่างปี (3,395,174.60) (2,203,506.65) (3,103,939.27) (1,747,124.30) 
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการ
แปลงค่างบการเงิน (11,266.94) - - - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าปลายปี 11,250,868.88 3,449,527.32 2,092,116.05 3,449,527.32 
 

การวเิคราะหก์ารครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่า มีดงัน้ี  
 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564 

 หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
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 

 หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 2,915,787.00 (151,203.00) 2,764,584.00 2,915,787.00 (151,203.00) 2,764,584.00 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  707,870.67 (22,927.35) 684,943.32 707,870.67 (22,927.35) 684,943.32 

รวม 3,623,657.67 (174,130.35) 3,449,527.32 3,623,657.67 (174,130.35) 3,449,527.32 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาเช่ากับคู่สัญญาหลายแห่งเพื่อเช่าท่ีดิน พื้นท่ีส านักงาน 
ยานพาหนะและเคร่ืองใช้ส านักงาน จ านวน 17 สัญญา (2563 : จ านวน 6 สัญญา) สัญญาเช่าก าหนดช าระค่าเช่าเป็น
งวดรายเดือนตั้งแต่เดือนละ 4,500.00 บาทถึงเดือนละ 46,042.06 บาท และตั้งแต่เดือนละ 10,526.32 เปโซฟิลิปปินส์  
ถึงเดือนละ 21,052.63  เปโซฟิลิปปินส์  (2563 : เดือนละ 5,000.00 บาทถึงเดือนละ 120,000.00 บาท) โดยมีระยะเวลา
การเช่าตั้งแต่ 2 ปีถึง 15 ปี (2563 : 3 ปี ถึง 5 ปี) 
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23.   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมายแรงงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
   (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 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 376,688.57 991,284.12 375,876.29 991,284.12 
ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - 8,043,772.58 - 8,043,772.58 
(ก าไร)ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (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 
ผลประโยชน์ท่ีจ่าย (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 

 

สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  
มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด ณ วนัส้ินปี 1.69% - 2.20% 1.69% 1.69% 1.09% 
อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 
อตัราส่วนของพนกังานท่ีคาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณ 1.91% - 34.38% 5.73% - 34.38% 5.73% - 34.38% 5.73% - 34.38% 

 
 

การเปล่ียนแปลงสมมติฐานในการประมาณการภาระผูกพัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จะมี
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ดงัน้ี 

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
 2564 2563 2564 2563 
ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน 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 
     

ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน 1.00% 1,913,985.93 2,327,133.00 1,894,047.00 2,327,133.00 
ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนลดลง 1.00% (1,738,920.63) (2,112,255.00) (1,720,693.00) (2,112,255.00) 
     

ถา้อตัราส่วนของพนกังานท่ีคาดวา่จะลาออกก่อนเกษียณเพ่ิมข้ึน 20.00% (2,398,981.55) (2,948,712.00) (2,391,061.00) (2,948,712.00) 
ถา้อตัราส่วนของพนกังานท่ีคาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณลดลง 20.00% 2,847,788.27 3,527,929.00 2,839,529.00 3,527,929.00 
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การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจา่ยช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานโดยไม่คิดลด มีดงัน้ี 
   (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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานของ                      
กลุ่มบริษทัประมาณ 8 - 11 ปีในงบการเงินรวมและประมาณ 8 ปี ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (2563 : ประมาณ 8 ปี 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

  
24. หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
และ 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม รับรู้ในก าไร 31 ธันวาคม รับรู้ในก าไร 31 ธันวาคม 
 2563 หรือขาดทุน 2563 หรือขาดทุน 2564 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น 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) - 
ท่ีดิน 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 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (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 รับรู้ในก าไร 31 ธนัวาคม รับรู้ในก าไร 31 ธนัวาคม 
 2563 หรือขาดทนุ 2563 หรือขาดทุน 2564 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจการอืน่ 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) - 
ท่ีดิน 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 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (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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กลุ่มบริษทัแสดงรายการสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีโดยหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี              

ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกรณีท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยภาษีเดียวกนัและถูกจดัเก็บภาษี               
โดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนั ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

จ านวนเงินท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย/์ 
     หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 

  
 

  

   - สินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชี - - - - 
   - หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 43,881,947.43 39,504,483.43 43,881,947.43 39,504,483.43 

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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย  
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้     

- 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 

ผลแตกตา่งชัว่คราว 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 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีกลุ่มบริษทัไม่ได้
รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม 

 2564 2563 

  สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไมไ่ดรั้บรู้   

- 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 
 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 19,071,197,130 1,907,119,713.00 
ลดทนุระหวา่งปี (5,908,671,250)    (590,867,125.00) 
เพิ่มทุนระหวา่งปี  3,948,757,764 394,875,776.40 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 17,111,283,644 1,711,128,364.40 
ลดทนุระหวา่งปี (3,948,757,764)    (394,875,776.40) 
เพิ่มทุนระหวา่งปี 30,273,809,524 3,027,380,952.40 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 43,436,335,404 4,343,633,540.40 

 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 13,162,525,880 1,316,252,588.00 264,331,892.88 - 1,580,584,480.88 
ออกหุ้นเพ่ิมระหว่างปี                  - - -                  - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 13,162,525,880 1,316,252,588.00 264,331,892.88 - 1,580,584,480.88 
ออกหุ้นเพ่ิมระหว่างปี 13,162,525,880 1,316,252,588.00 - (789,751,552.80) 526,501,035.20 
ค่าใชจ่้ายในการจ าหน่ายหุ้นสามญั                  - - - (981,462.43) (981,462.43) 
การใชสิ้ทธิของ STOWER-W3 4,765,414 476,541.40 - (95,308.28) 381,233.12 
ณ วนัท่ี 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 

 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2563  ไดมี้มติเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 
 

-  อ นุมัติการลดทุนจดทะเบี ยนของบ ริษัทจากทุนจดทะเบียน เดิมจ านวน  1,907,119,713.00 บ าท                               
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,316,252,588.00 บาท  โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญ ท่ีย ังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 
5,908,671,250 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

 

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 1,316,252,588.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 1,711,128,364.40 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 3,948,757,764 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

 

-  อนุมติัให้จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 3,948,757,764 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ภายใต้
เง่ือนไขและสัดส่วนตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของวตัถุประสงคก์ารเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป(General Mandate) 
ดงัน้ี 
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    1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 2,632,505,176 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ี
คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พิ่มทนุ) เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั 

 

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

 

บริษัทได้ด าเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี              
15 พฤษภาคม 2563 ส าหรับการลดทุนจดทะเบียนและเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 ส าหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564  ไดมี้มติเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 
 

-  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,711,128,364.40 บาท  เป็น                         
ทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,316,252,588.00 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 3,948,757,764 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท  

 

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

 

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

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

 

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

 

-  อนุมติัให้จดัสรรหุน้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 13,162,525,880 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท 
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ STOWER-W3 ท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ 

 

-   อนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 STOWER-W3 เพื่อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษัทท่ีจองซ้ือและช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจ านวนไม่เกิน 13,162,525,880 หน่วย ใน
อตัราส่วนการจดัสรร 1 หุน้สามญัใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ STOWER-W3 โดยไม่คิดมูลค่า 
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-  อนุมติัให้จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เป็นจ านวน               
ไม่เกิน 3,948,757,764 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรดงัน้ี 

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

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

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

 

บริษัทได้ด าเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี              
5 พฤษภาคม 2564 ส าหรับการลดทนุจดทะเบียนและเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 ส าหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 

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

 

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

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามญั (STOWER-W3) 
 

เม่ือวันท่ี  11 มิ ถุนายน 2564 บริษัทได้ออกใบส าคัญ สิทธิ (STOWER-W3) ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมจ านวน 
13,162,525,880 หน่วย โดยใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (STOWER-W3) มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 

 

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

สิทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2566 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วเพิ่มขึ้นจ านวน 
476,541.40 บาท เน่ืองจากผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2564 จ านวน 
4,765,414 หุ้น และบริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2564 

 



67 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ (STOWER-W3) ท่ียงัไม่ได้ใช้สิทธิมีจ านวน 
13,157,760,466 หน่วย 

 

การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของกลุ่มบริษัทนั้ นเพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน 
และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 

ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู ้ถือหุ้น      
การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ี 

 

26. ส ารองตามกฎหมาย 
 

ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  บริษทัต้องจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนของบริษทั  ส ารองตามกฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายเงินปันผลได ้

 

27. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  
 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี  
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปัจจุบนั     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่าง 
       ชัว่คราวท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการของ     

- ส่วนงานด าเนินงานตอ่เน่ือง 4,377,464.00 4,335,936.88 4,377,464.00 4,335,936.88 
- ส่วนงานด าเนินงานที่ยกเลิก - 4,152,723.42 -               - 

รวมคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 4,377,464.00 8,488,660.30 4,377,464.00 4,335,936.88 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัขาดทุนทางบญัชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 
2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

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

ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานท่ียกเลิก - (229,228,132.92) - - 

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

อตัราภาษีท่ีใช ้ 20% 20% 20% 20% 

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

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

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

ค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถหกัในการค านวณก าไรทางภาษ ี 1,252,392.19 2,328,726.32 844,942.52 1,403,567.63 

ค่าใชจ้่ายท่ีสามารถหกัในการค านวณก าไรทางภาษไีดเ้พ่ิม (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) - - 

เงินไดท่ี้ไม่ตอ้งน ามาค านวณก าไรทางภาษี (247,918.01) - - - 

ผลขาดทุนจากการด าเนินงานส าหรับงวด 13,337,340.61 82,622,836.83 4,048,525.01 92,176,957.50 

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

     

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4,377,464.00 4,335,936.88 4,377,464.00 4,335,936.88 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานท่ียกเลิก - 4,152,723.42 - - 

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

อตัราภาษีท่ีบงัคบัใช ้ 2564 2563 
- บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทย   

- ก าไรส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทนุ 20% 20% 
- ก าไรส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน   

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

- บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ภาษีแบบเหมา 
และ 17% - 30% 

ภาษีแบบเหมา 
และ 17% - 30% 
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28. ขาดทนุต่อหุน้ 
 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งงวด 

 

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

 

การค านวณขาดทุนต่อหุ้นปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จากการออกใบส าคญั                   
แสดงสิทธิ โดยสมมติว่ามีการออกหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งหมดนั้น แสดงผลลพัธ์เป็น
ก าไรต่อหุน้ท่ีไม่ปรับลดลง 

 
29. ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด  

 

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 
เงินฝากประจ าไม่เกิน 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 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้งัไม่ไดจ่้ายช าระ  11,090,961.35 210,837.44 1,746,528.00 210,837.44 
 ซ้ืออุปกรณ์ไม่ไดจ่้ายช าระ 5,511,408.74 185,000.00 3,278,859.20 185,000.00 
  จัดประเภทจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็น

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    1,462,174.70 - 1,462,174.70 - 
  ประมาณการร้ือถอนยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 1,624,617.20 - - - 
  ขายอปุกรณ์ยงัไม่ไดรั้บช าระ 1,155,600.00 - - - 
  โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ป           

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

 

29.3 หน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
มีดงัน้ี   

    (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 

1 มกราคม 2564 

 รายการท่ีไม่เป็นเงินสด  
 

รายการเงินสด  การเปล่ียนแปลงอื่น ท าสัญญาเพิ่ม 

        ผลต่างของอตัรา
แลกเปล่ียนจากการ
แปลงค่างบการเงิน 31 ธนัวาคม 2564 

 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 233,503,316.29 (145,000,000.00) 376,071.15 - - 88,879,387.44 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการอืน่ 57,000,000.00 (57,000,000.00) - - - - 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 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 

 รายการท่ีไม่เป็นเงินสด  
 

รายการเงินสด  การเปล่ียนแปลงอื่น ท าสัญญาเพิ่ม 

        ผลต่างของอตัรา
แลกเปล่ียนจากการ
แปลงค่างบการเงิน 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 253,497,938.21 (20,000,000.00) 5,378.08 - -   233,503,316.29 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการอื่น 49,000,000.00 8,000,000.00 - - - 57,000,000.00 

หุ้นกู ้ 600,000,000.00 (600,000,000.00) - - - - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 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 
 รายการท่ีไม่เป็นเงินสด  

 รายการเงินสด  การเปล่ียนแปลงอื่น ท าสัญญาเพิ่ม 31 ธนัวาคม 2564 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 233,503,316.29 (145,000,000.00) 376,071.15 - 88,879,387.44 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการอ่ืน 57,000,000.00 (57,000,000.00) - - - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 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 
 รายการท่ีไม่เป็นเงินสด  

 รายการเงินสด  การเปล่ียนแปลงอื่น ท าสัญญาเพิ่ม 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 263,497,938.21 (30,000,000.00) 5,378.08 - 233,503,316.29 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการอ่ืน 49,000,000.00 8,000,000.00 - - 57,000,000.00 

หุ้นกู ้ 600,000,000.00 (600,000,000.00) - - - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 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 กระแสเงินสดรับสุทธิจากการจ าหน่ายบริษทัยอ่ย 

   

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทจ านวน            
3 บริษทัให้กบับริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เอเซีย คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จ ากัด 
(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12) กระแสเงินสดรับจากการสูญเสียอ านาจการควบคุม มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บช าระเป็นเงินสด 417,440,287.48 
หกั เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดของบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12) (109,923,883.06) 
เงินสดรับจากการสูญเสียอ านาจการควบคุม 307,516,404.42 

 

30. ผลประโยชน์ของพนกังาน 
 

30.1 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานส าหรับ    
การจ่ายสมทบเงินเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นจ านวน 0.76 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ  (2563 : จ านวน 1.19 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)  
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30.2 ผลประโยชนพ์นกังานกรณีการเลิกจา้งหรือเกษียณอายุ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณี   
การเลิกจา้งหรือเกษียณอายตุามขอ้ก าหนดของกฎหมายแรงงาน ดงัน้ี 

 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,419,941.85 2,865,903.26 2,223,588.85 2,865,903.26 
ดอกเบ้ียจ่าย 376,688.57 991,284.12 375,876.29 991,284.12 

รวมส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 2,796,630.42 3,857,187.38 2,599,465.14 3,857,187.38 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่     
    ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติด้าน

ประชากรศาสตร์ - 8,043,772.58 - 8,043,772.58 
    (ก าไร)ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติ              

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 

รวมส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (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 จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุส าหรับปี ส้ินสุดวัน ท่ี                     
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดแ้สดงรวมอยูใ่นรายการประเภทต่าง ๆ  ดงัน้ี 
   (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 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 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 

 

 

 

 

 



73 
 

 

31. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ  

รายการค่าใชจ่้ายบางรายการสามารถน ามาแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
 การเปล่ียนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและงาน

ระหว่างท า 15,965,221.07 73,571,599.14 15,965,221.07 73,571,599.14 

 ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป  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 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 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 

ค่าเส่ือมราคา 11,582,015.99 17,293,215.41 9,748,079.52 11,069,988.10 

คา่ตดัจ าหน่าย 422,103.19 473,586.53 335,709.79 473,586.53 

คา่ท่ีปรึกษา 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 

ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 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 

คา่สาธารณูปโภค 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) 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ 810,947.36 7.00 810,947.36 7.00 

ขาดทุนจากสัญญาท่ีสร้างภาระ (โอนกลบั) 2,358,959.79 (64,686,729.82) 2,358,959.79 (64,686,729.82) 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน - - 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 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - 2,405,387.03 - 9,635,956.10 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น(โอนกลบั) (598,130.84) 13,776,192.58 (598,130.84)   598,130.84 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 2,522.44 2,447,380.82 - 378,431.32 
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32.   วงเงินสินเช่ือสถาบนัการเงิน 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 
 วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งส้ิน วงเงินใชไ้ป วงเงินคงเหลือ 
หนงัสือค ้าประกนั 20.90 (11.86) 9.04 17.98 (12.62) 5.36 

 
33.   ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัไดร้ะบุส่วนงานด าเนินงานโดยอา้งอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงรายงานดงักล่าวไดรั้บ
การสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานเป็นประจ าเพื่อการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษทัจ าแนกส่วนงานด าเนินงานตามลกัษณะของธุรกิจท่ีด าเนินการ โดยกลุ่มบริษทัมีส่วนงานด าเนินงาน
รวม 3 ส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม                
ส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม และส่วนงานธุรกิจใหใ้ชเ้สาโทรคมนาคม 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 
 

 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ผลิตและจ าหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้า 

แรงสูงและเสาโทรคมนาคม 
จ าหน่าย 

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 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ (42.54) 61.82 3.26 1.67 0.50 - (38.78) 63.49 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน       71.64 - 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน       9.56 - 
รายไดจ้ากการขายเศษซากวตัถุดิบ       29.25 41.25 
โอนกลบัค่าเผื่อจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       0.94 1.05 
ดอกเบ้ียรับ       0.63 0.27 
รายไดอ้ื่น       8.69 7.44 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย       (3.02) (4.13) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (104.49) (96.82) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน       - (0.06) 
ผลขาดทุนจากสัญญาท่ีสร้างภาระ       (2.36) - 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       - (45.43) 
ผลขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน       - (2.41) 
ตน้ทุนทางการเงิน       (13.57) (42.35) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       (4.71) (2.66) 
ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (46.22) (80.36) 
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ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัการกระทบยอดรายการท่ีมีสาระส าคญัของแตล่ะส่วนงานกบัจ านวนรวมของกลุ่มบริษทั 
 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ผลิตและจ าหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 

และเสาโทรคมนาคม 
จ าหน่าย 

สินคา้อุตสาหกรรม 
บริการให้ใชเ้สา 
โทรคมนาคม ส่วนกลาง รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
คา่เส่ือมราคา 7.28 7.63 0.01 0.03 1.77 - 2.51 9.64 11.58 17.29 
ค่าตดัจ าหน่าย 0.23 0.36 - - 0.09 - 0.11 0.11   0.42  0.47 

 
ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส ์ รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 128.42 424.81 1.29 - 129.71 424.81 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี) 318.54 334.60 52.91 - 371.44 334.60 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้กบัลูกคา้รายใหญ่จ านวน 2 รายเป็นจ านวนเงิน 91.62 ลา้นบาท  จากส่วนงานผลิตและจ าหน่าย

เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม (2563 : กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้กบัลูกคา้รายใหญ่จ านวน 1 รายเป็นจ านวนเงิน 330.08 ลา้นบาท  จากส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม) 
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34. การด าเนินงานท่ียกเลิก 

 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เป็น
เงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จ านวน 3 โรง ก าลงัการผลิตรวม 26.9 เมกะวตัต ์ในรูปแบบของการจ าหน่ายหุ้น
สามญัในบริษทัยอ่ยของบริษทัจ านวน 3 บริษทัและการโอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีเงินใหกู้ย้มืของบริษทัใหก้บับริษทัอ่ืน 
และเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ บริษทัไดโ้อนกิจการของบริษทัยอ่ยของบริษทัจ านวน    
3 บริษทัให้กบับริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทั เอเซีย คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จ ากดัแลว้และ   
ไดย้กเลิกการด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนดงักล่าวในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทได้น าเสนอผลของการด าเนินงานท่ียกเลิก
ส าหรับงวดปัจจุบนัและงวดเปรียบเทียบเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม โดยมีรายละเอียด
เพิ่มเติมดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
รายไดจ้ากการขาย - 257,577,135.41 
รายไดอ้ื่น - 8,946,227.30 

รวมรายได ้ - 266,523,362.71 
ตน้ทุนขาย - 301,961,578.90 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร - 40,929,657.70 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - - 
ตน้ทุนทางการเงิน - 12,828,228.68 

รวมค่าใชจ้่าย - 355,719,465.28 
ขาดทนุก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - (89,196,102.57) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ - (4,152,723.42) 
ขาดทุนส าหรับปี - (93,348,825.99) 
ผลขาดทุนท่ีรับรู้ในการวดัมูลค่าให้เป็นมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทนุในการจ าหน่าย
กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย - 

 
(149,438,924.28) 

ก าไรจากการจ าหน่ายบริษทัยอ่ย - 9,406,893.93 
 - (140,032,030.35) 
ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - (233,380,856.34) 
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ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสดของการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 
2563 มีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน - 48,996,332.32 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน - (28,425,305.29) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน - (12,703,769.76) 

กระแสเงินสดสุทธิ - 7,867,257.27 

 
35.  รายได ้

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลการจ าแนกรายไดแ้ละขอ้มูลรายได้ท่ีเปิดเผยตามส่วนงานด าเนินงาน ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส่วนงานด าเนินงาน   
 ผลิตและจ าหน่าย 

เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
และเสาโทรคมนาคม 

จ าหน่าย 
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 
         

รายไดจ้ าแนกตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัโดย         
- เสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 120.81 419.58 7.61 5.23 - - 128.42 424.81 
- เสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึง - - - - 1.29 - 1.29 - 

รวม 120.81 419.58 7.61 5.23 1.29 - 129.71 424.81 
 

จ านวนรายได้ท่ีบริษทัรับรู้ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ท่ีเคยรวมอยู่ใน
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
การผลิตและจ าหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 1,048,724.80 51,874,731.10 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไม่มีจ านวนรายได้ท่ีบริษทัรับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับภาระท่ีต้อง
ปฏิบติัท่ีไดป้ฏิบติัเสร็จแลว้ในงวดก่อน  
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36. เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นตลาด ความเส่ียงดา้นเครดิตและ
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจะพิจารณาเขา้ท าธุรกรรมทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ตามความ
เหมาะสมโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบของความเส่ียง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบ
ธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อการคา้ 
 
ความเส่ียงดา้นตลาด 

 

กลุ่มบริษทัตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงด้านตลาด ซ่ึงประกอบด้วยความเส่ียงด้านสกุลเงิน ความเส่ียงด้านอตัรา
ดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคาอ่ืน 

 
ความเส่ียงดา้นสกุลเงิน 

 

ความเส่ียงดา้นสกุลเงินเป็นความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงิน
จะมีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากมีรายการคา้
กับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้า ดอกเบ้ียค้างรับ เงินให้ กู้ยืม และเจ้าหน้ีการค้าท่ี เป็น                         
เงินตราต่ างประเทศ ซ่ึ งฝ่ายบริหารได้บ ริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเป ล่ียนโดยเข้าท าสัญญาซ้ือขาย                               
เงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้แลว้แต่กรณี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

 (หน่วย : เงินตราต่างประเทศ) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 

สกุลเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
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 

สกลุเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
เหรียญสหรัฐ  1,383,847.96 - 1,692,428.52 - 
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การวิเคราะห์ความออ่นไหวส าหรับความเส่ียงดา้นสกุลเงินท่ีจะมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทนุ มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของกิจการ 
 ก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ะเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
 2564 2563 2564 2563 
ถา้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกบัสกุลเงินบาทแลว้แขง็ค่าขึ้น 1.00% 104.10 93.78 458.79 505.48 
ถา้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกบัสกุลเงินบาทแลว้อ่อนค่าลง 1.00% (104.10) (93.78) (458.79) (505.48) 
      

ถา้สกุลเงินฟิลิปปินส์เปโซเทียบกบัสกุลเงินบาทแลว้แขง็ค่าขึ้น 0.50% 284.39 12.07 - - 
ถา้สกุลเงินฟิลิปปินส์เปโซเทียบกบัสกุลเงินบาทแลว้อ่อนค่าลง 0.50% (284.39) (12.07) - - 
     

ถา้สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์เทียบกบัสกุลเงินบาทแลว้แขง็ค่าขึ้น 0.50% 0.03 9.17 - - 
ถา้สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์เทียบกบัสกุลเงินบาทแลว้อ่อนค่าลง 0.50% (0.03) (9.17) - - 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

 

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทาง
การเงินจะมีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียตลาด อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไม่มี     
ความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว 

 

ความเส่ียงดา้นราคา 
 

ความเส่ียงดา้นราคาเป็นความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมี
ความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงท่ีจะได้รับ
ผลกระทบจากความเส่ียงดา้นราคาดงักล่าว 

 

ความเส่ียงดา้นเครดิต 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงท่ีคู่สัญญาไม่สามารถจ่ายช าระภาระผกูพนัของเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงท า
ใหเ้กิดผลขาดทุนทางการเงินต่อกลุ่มบริษทั 

 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยต์ามสัญญา และผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุซ่ึงค านวณโดยใช้ตารางการตั้งส ารอง ซ่ึงระบุอตัราการกนัส ารองคงท่ีโดยขึ้นอยู่กบัจ านวนวนัท่ีคา้งช าระ
เกินก าหนดของลูกหน้ีการคา้ โดยพิจารณาจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและปรับปรุงให้
สอดคลอ้งกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายช าระของลูกหน้ีการคา้ในอนาคต  
มีดงัน้ี 
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     (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  จ านวนวนัท่ีคา้งช าระเกินก าหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
 

ยงัไม่ถึง 
ก าหนดช าระ 

เกินก าหนด 
ช าระ 1 ถึง  

3 เดือน 

เกินก าหนด 
ช าระ 3 ถึง 
 6 เดือน 

เกินก าหนด 
ช าระ 6 ถึง  
12 เดือน 

เกินก าหนด 
ช าระมากกว่า 

12 เดือนขึ้นไป รวม 
อตัราผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 0.25% 0.62% - 3.00% 3.56% - 14.84% 19.32% - 60.36% 100.00%  
       

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีการคา้ 32,099.37 9,423.56 414.65 126.35 4,870.60 46,934.53 
       

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 93.86 105.72 26.05 50.20 4,870.60 5,146.43 
       

 
     (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  จ านวนวนัท่ีคา้งช าระเกินก าหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 

ยงัไม่ถึง 
ก าหนดช าระ 

เกินก าหนด 
ช าระ 1 ถึง  

3 เดือน 

เกินก าหนด 
ช าระ 3 ถึง 
 6 เดือน 

เกินก าหนด 
ช าระ 6 ถึง  
12 เดือน 

เกินก าหนด 
ช าระมากกว่า 

12 เดือนขึ้นไป รวม 
อตัราผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 0.24% 0.59% - 2.84% 3.37% - 14.05% 18.29% - 57.14% 100.00%  
       

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีการคา้ 13,920.14 26,832.03 4.84 3,162.48 6,111.91 50,031.40 
       

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 31.62 156.43 0.39 766.75 6,111.91 7,067.10 
       

 
     (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จ านวนวนัท่ีคา้งช าระเกินก าหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
 

ยงัไม่ถึง 
ก าหนดช าระ 

เกินก าหนด 
ช าระ 1 ถึง  

3 เดือน 

เกินก าหนด 
ช าระ 3 ถึง  

6 เดือน 

เกินก าหนด 
ช าระ 6 ถึง  
12 เดือน 

เกินก าหนด 
ช าระมากกว่า  

12 เดือนขึ้นไป รวม 
อตัราผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 0.25% 0.62% - 3.00% 3.56% - 14.84% 19.32% - 60.36% 100.00%  
       

มูลคา่ตามบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีการคา้ 32,099.37 9,423.56 414.65 126.35 116.36 42,180.29 
       

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 93.86 105.72 26.05 50.20 116.36 392.19 
 

     (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จ านวนวนัท่ีคา้งช าระเกินก าหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 

ยงัไม่ถึง 
ก าหนดช าระ 

เกินก าหนด 
ช าระ 1 ถึง  

3 เดือน 

เกินก าหนด 
ช าระ 3 ถึง  

6 เดือน 

เกินก าหนด 
ช าระ 6 ถึง  
12 เดือน 

เกินก าหนด 
ช าระมากกว่า  

12 เดือนขึ้นไป รวม 
อตัราผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 0.24% 0.59% - 2.84% 3.37% - 14.05% 18.29% - 57.14% 100.00%  
       

มูลคา่ตามบญัชีขั้นตน้ของลูกหน้ีการคา้ 13,920.14 26,832.03 4.84 3,162.48 1,357.68 45,277.17 
       

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 31.62 156.43 0.39 766.75 1,357.68 2,312.87 
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ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องเป็นความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัจะประสบกบัความยากล าบากในการช าระคืนภาระผกูพนัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงตอ้งช าระดว้ยเงินสดหรือสินทรัพยท์างการเงินอื่น 

 

การวิเคราะห์ระยะเวลาครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
ตามจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสญัญาท่ีไม่คิดลด มีดงัน้ี 
    (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ราคาตามบญัชี 

31 ธนัวาคม 2564      
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,480.38 - - 1,480.38 1,480.38 
เจ้าห น้ีการค้าและเจ้าห น้ีหมุนเวียนอื่น  -      

กิจการอื่น 46,179.89 - - 46,179.89 46,179.89 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 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      
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,194.04 - - 24,194.04 24,194.04 
เจ้าห น้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุน เวียนอื่น  -      

กิจการอื่น 124,145.57 - - 124,145.57 124,145.57 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,915.79 707.87 - 3,623.66 3,449.53 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการอืน่ 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      
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,480.38 - - 1,480.38 1,480.38 
เจ้าห น้ีการค้าและเจ้าห น้ีหมุน เวียนอื่น  -      
กิจการอืน่ 36,938.89 - - 36,938.89 36,938.89 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 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      
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,194.04 - - 24,194.04 24,194.04 
เจ้าห น้ี การค้าและเจ้าห น้ี หมุ น เวี ยนอื่ น  -      
กิจการอืน่ 108,687.60 -              - 108,687.60 108,687.60 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,915.79 707.87 - 3,623.66 3,449.53 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอื่น 57,000.00 - - 57,000.00 57,000.00 

 
37. การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรมไดใ้หค้ านิยามมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นราคา
ท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อช าระหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่าง         
ผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่า  โดยไม่ค านึงว่าราคาดงักล่าวจะสังเกตไดโ้ดยตรงหรือไดม้าจากการประมาณการ
โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าวิธีอ่ืน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวก าหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการวดัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ดงักล่าวก าหนดหรืออนุญาตใหท้ าการวดัมูลค่ายติุธรรมหรือตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดบัตามประเภท
ของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 

ระดับ 1 : เป็นขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัและบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาด
นั้น ณ วนัท่ีวดัมูลคา่ 

ระดบั 2 : เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
ระดบั 3 : เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน 
มีดงัน้ี 
    (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 
ล าดบัชั้นมูลค่า

ยติุธรรม รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ราคา 

ตามบญัชี 
มูลค่า 
ยติุธรรม 

ราคา 
ตามบญัชี 

มูลค่า 
ยติุธรรม 

      
หน้ีสินทางการเงิน      

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 88,879.39 88,879.39 233,503.32 233,503.32 ระดบั 2 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน - - 57,000.00 57,000.00 ระดบั 2 
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    (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 
ล าดบัชั้นมูลค่า

ยติุธรรม รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ราคา 

ตามบญัชี 
มูลค่า 
ยติุธรรม 

ราคา 
ตามบญัชี 

มูลค่า 
ยติุธรรม 

      
สินทรัพยท์างการเงิน      

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแกกิ่จการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 600.00 600.00 ระดบั 2 
      

หน้ีสินทางการเงิน      
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 88,879.39 88,879.39 233,503.32 233,503.32 ระดบั 2 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน - - 57,000.00 57,000.00 ระดบั 2 

 

ส าหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ราคาตามบญัชีมีมูลค่าใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรม 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยการคิดลดกระแสเงินสดรับใน
อนาคตตามสัญญาดว้ยอตัราดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนัส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนัปรับปรุงดว้ยความเส่ียง
ของคู่สัญญา 

 

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษัทอ่ืนใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด                 
โดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตตามสัญญาดว้ยอตัราดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนัส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ี
คลา้ยคลึงกนัปรับปรุงดว้ยความเส่ียงของกลุ่มบริษทั 

 

38. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 

38.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการออกหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารเป็น
จ านวน 11.86 ลา้นบาท (2563 : จ านวน 12.62 ลา้นบาท) 

 

38.2    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ท าสัญญาจ้างท่ีปรึกษาทางธุรกิจเก่ียวกับการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ
ต่างประเทศจ านวน 1 สัญญา โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี โดยกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัตอ้งจ่ายค่าบริการใน
อตัราคงท่ีเดือนละ 175,000.00 บาทและค่าตอบแทนในอัตราท่ีผนัแปรตามชั่วโมงการท างานท่ีระบุไวใ้น
สัญญา 

 

38.3    ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาอนุญาตให้สิทธ์ิใชโ้ปรแกรมกบับริษทัแห่งหน่ึง 
โดยมีระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน โดยมีขอ้ผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ 42,000.00 บาท 

 

38.4    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาวา่จา้งรักษาความปลอดภยักบับริษทัแห่งหน่ึงจ านวน 
1 สัญญาโดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี โดยมีข้อผูกพนัท่ีต้องจ่ายค่าบริการเดือนละ 152,000.00 บาท (2563 : 
จ านวน 2 สัญญา เดือนละ 55,500.00 - 152,000.00 บาท)  
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38.5    ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งบริการรถโดยสารพนักงาน จ านวน 1 สัญญา              
ซ่ึงมีระยะเวลา 1 ปี โดยมีขอ้ผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ 87,000.00 บาท  (2563 : เดือนละ 105,000.00 
บาท) 

 

38.6    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างท่ีปรึกษาทางกฎหมายจ านวน                  
2 สัญญา ซ่ึงสัญญามีระยะเวลา 1 ปี โดยมีขอ้ผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ 50,000.00 บาท 

 

38.7    ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไดท้ าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางกฎหมายและภาษีอากร จ านวน 1 สัญญา โดย
สัญญามีระยะเวลา 1 ปี กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตอ้งจ่ายค่าบริการในอตัราคงท่ีเดือนละ 40,000.00 บาท และ
ค่าตอบแทนในอตัราท่ีผนัแปรตามชัว่โมงการท างานท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

38.8    ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาจ้างท่ีปรึกษางานวิศวกรรมและงานขาย จ านวน                        
1 สัญญา ซ่ึงมีระยะเวลา 1 ปี โดยมีขอ้ผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ 100,000.00 บาท 

 
39. คดีความฟ้องร้อง 
 

ในระหว่างปี 2564 พนักงานท่ีบริษทัเลิกจ้างจ านวน 17 คน ได้ยื่นฟ้องคดีบริษัทต่อศาลแรงงานกลางรวม                
17 คดี (ศาลมีค าสั่งรวมการพิจารณาคดีเขา้ดว้ยกนัเป็น 2 ส านวน) เรียกร้องขอใหบ้ริษทัจ่ายเงินบ าเหน็จและค่าเสียหาย
กรณีเลิกจา้งไม่เป็นธรรมรวมเป็นเงิน 13.18 ล้านบาท ทั้งน้ี บริษทัได้มอบหมายทนายความยื่นค าให้การตามหลกั
กฎหมายเพื่อต่อสู้คดีแลว้ และในปัจจุบนัคดีความดงักล่าวขา้งต้นอยู่ในกระบวนการยุติธรรม โดยทนายความของ
บริษทัมีความเห็นว่ามีความเป็นไปไดสู้งท่ีบริษทัจะไม่ตอ้งจ่ายค่าเสียหายจ านวนดงักล่าว ดงันั้น บริษทัจึงไม่ไดบ้นัทึก
ส ารองค่าเสียหายจากการเรียกร้องดงักล่าวในงบการเงินน้ี 

 
40. สัญญาท่ีส าคญั 

 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2562 บริษัทได้เข้าท าสัญญาร่วมทุนกับผูร่้วมลงทุนแห่งหน่ึงในประเทศฟิลิปปินส์                    
เพื่อพฒันา ติดตั้ง ซ่อมแซมบ ารุงรักษา และด าเนินงานต่างๆ ในธุรกิจบริการให้ใชเ้สาโทรคมนาคม  ตามสัญญาร่วม
ทุนดงักล่าวผูร่้วมลงทุนจะไดรั้บหุ้นสามญัร้อยละ 25 ใน Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจดัตั้งใน
ประเทศสิงคโปร์) 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี  24 มิถุนายน 2563 ผูร่้วมลงทุนไดโ้อนสิทธิผลประโยชน์ และภาระผูกพนัของสัญญาให้ใช้
เสาโทรคมนาคมระหว่างผูร่้วมทุนกบัผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมแห่งหน่ึงให้แก่ Sky Towers Infra Inc. (บริษทัย่อยท่ี
จดัตั้งในประเทศฟิลิปปินส์) จากการโอนสิทธิตามสัญญาดงักล่าว Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. จะตอ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
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1. ออกหุน้สามญัในสัดส่วนร้อยละ 25 ใน Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. แก่ผูร่้วมลงทุนดงักล่าว และ 
2. ผูร่้วมลงทุนมีสิทธิไดรั้บค่าบริหารจดัการตลอดระยะเวลาของสัญญาให้ใชเ้สาโทรคมนาคมระยะยาวท่ี 

Sky Towers Infra Inc. ไดรั้บสิทธิในการด าเนินงานตามสัญญาเช่า  โดยขอ้ตกลงของสัญญาการบริหาร
จดัการของผูร่้วมลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 5 ของรายไดท่ี้ไดรั้บแต่ละเดือนจากสัญญาให้
เช่าโทรคมนาคมดงักล่าว  
 

                                            ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ขอ้ตกลงของสัญญาบริหารจดัการนั้นยงัจดัท าไม่แลว้เสร็จ 
 

41. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 มีมติดงัน้ี  
- อนุมติัให้บริษทัเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั QROI Network Service Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ ท่ีด าเนินธุรกิจท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการให้บริการดา้นโทรคมนาคม ซ่ึงเป็นบริการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณส่ือสารบนเสาโทรคมนาคม
ในสัดส่วนร้อยละ 67  โดยมีมูลค่ าซ้ือขาย USD 3,840 ,000.00 ห รือประมาณ  126 ล้านบาท ผ่านบริษัท                     
อลัตร้าเอเชีย จ ากดั 

- อนุมติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 853,012,999 หุ้น 
โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 0.075 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 63,975,974.93 บาท 

 
42. การอนุมติังบการเงิน   
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเพื่อให้ออกงบการเงิน
ไดเ้ม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 

 
 

 

 
 


