
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

 

เสนอ   ผูถื้อหุน้ของบริษทั เอ้ือวทิยา จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564                
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั เอ้ือวทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และเฉพาะของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ยกเวน้เร่ืองท่ีจะกล่าวในวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้สรุปอย่างมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลรวม ขา้พเจา้ได้
ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410  “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบัญชี           
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบ            
ดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญทั้ งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการ
ตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

เกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมแห่งหน่ึง “บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน)” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 54.37 ลา้นบาท และรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 จ านวน (1.71) ลา้นบาท ดว้ยวธีิส่วนไดเ้สีย  อยา่งไรก็ตาม 
ผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขตอ่งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ของบริษทัร่วม เน่ืองจากไม่สามารถสอบทานหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัการเกิดข้ึนจริงและเหมาะสมส าหรับบญัชีค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาและทนายความและบญัชี
เจา้หน้ีอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ของบริษทัร่วมได ้ ปัจจุบนัผูบ้ริหารของบริษทัร่วมได้
ระงบัการจ่ายเงินและมอบหมายใหท้นายความฟ้องร้องคู่กรณีดงักล่าว ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีของศาล ตามท่ีไดก้ล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 15  ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุไดว้่ามีรายการปรับปรุงใดท่ีจ าเป็นในจ านวนเงิน
ดงักล่าวหรือไม่ ซ่ึงหากจ าเป็นตอ้งปรับปรุงจะมีผลกระทบต่อก าไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 
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ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลรวม 

 

ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้สรุปอย่างมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลรวม ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 
 

 

บริษทั เอส พี  ออดิท จ ากดั 
                                                               
 

 
 
 
                                                                                                                                   (นางสาววนัดี  เอ่ียมวณิชชา)                                                                                                             
                                                                                                                                ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8210 
 
 

กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 88,218,130.52         83,900,429.22         63,433,432.18         73,114,444.83         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1,7 -                           -                           8,588,340.43           8,149,344.45           
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1,8 -                           -                           6,134,342.44           3,824,225.84           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 9 28,398,758.42         50,618,033.56         22,632,039.14         48,484,964.36         
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - กิจการอ่ืน 10 16,281.05                3,689,942.52           16,281.05                3,689,942.52           
สินคา้คงเหลือ 11 82,757,791.48         96,560,270.18         82,757,791.48         96,560,270.18         
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1,12 -                           -                           2,600,000.00           600,000.00              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 13 53,751,962.30         4,099,923.62           51,367,696.41         6,953,575.00           

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 253,142,923.77       238,868,599.10       237,529,923.13       241,376,767.18       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 14 12,617,850.00         12,617,850.00         12,617,850.00         12,617,850.00         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13,15 4,712,783.55           59,078,313.91         7,755,034.52           52,169,155.93         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16 -                           -                           56,197,752.00         35,498,580.00         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 323,455,952.23       324,276,878.73       295,856,555.94       295,842,852.83       
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 18 10,892,042.12         4,083,233.11           2,095,803.15           4,083,233.11           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19 6,155,386.79           6,238,822.17           5,096,181.95           5,180,072.17           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 34,613,987.60         33,786,989.51         33,558,541.44         32,850,139.17         

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 392,448,002.29       440,082,087.43       413,177,719.00       438,241,883.21       
รวมสินทรัพย์ 645,590,926.06       678,950,686.53       650,707,642.13       679,618,650.39       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564

งบการเงนิรวม

สินทรัพย์

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

หน้ีสินหมุนเวียน
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 26,958,312.30         24,194,040.18         26,958,312.30         24,194,040.18         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 20 96,013,625.09         124,145,565.55       83,809,231.36         108,687,601.95       
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - กิจการอ่ืน 21 346,339.31              1,197,370.11           346,339.31              1,197,370.11           
เงินรับล่วงหน้าคา่หุน้ 9,000,079.00           -                           9,000,079.00           -                           
เจา้หน้ีคา่หุน้ -                           10,000,000.00         -                           10,000,000.00         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6.1 233,697,202.71       233,503,316.29       233,697,202.71       233,503,316.29       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 22 56,000,000.00         57,000,000.00         56,000,000.00         57,000,000.00         
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 2,964,601.12           2,764,584.00           2,660,911.84           2,764,584.00           

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 424,980,159.53       452,804,876.13       412,472,076.52       437,346,912.53       
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 23 9,395,658.27           684,943.32              445,264.60              684,943.32              
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 36,208,306.96         35,558,440.72         36,208,306.96         35,558,440.72         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 44,361,782.90         39,504,483.43         44,361,782.90         39,504,483.43         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 302,568.23              271,173.54              -                           -                           

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 90,268,316.36         76,019,041.01         81,015,354.46         75,747,867.47         
รวมหน้ีสิน 515,248,475.89       528,823,917.14       493,487,430.98       513,094,780.00       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 26
  ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 17,111,283,644 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.10 บาท 1,711,128,364.40    1,711,128,364.40    1,711,128,364.40    1,711,128,364.40    
  ทุนจดทะเบียนช าระแลว้

หุน้สามญั 13,162,525,880 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.10 บาท 1,316,252,588.00    1,316,252,588.00    1,316,252,588.00    1,316,252,588.00    
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 264,331,892.88       264,331,892.88       264,331,892.88       264,331,892.88       
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 (1,963,025,046.70)   (1,944,987,394.63)   (1,950,331,741.85)   (1,941,028,082.61)   
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 201,154,710.63       202,520,347.69       199,060,956.00       199,060,956.00       

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทั 146,620,660.93       166,023,950.06       157,220,211.15       166,523,870.39       
   ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (16,278,210.76)        (15,897,180.67)        -                           -                           

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 130,342,450.17       150,126,769.39       157,220,211.15       166,523,870.39       
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 645,590,926.06       678,950,686.53       650,707,642.13       679,618,650.39       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงนิ
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งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ปรับปรุงใหม่

รายได้
รายไดจ้ากงานโครงการ 22,241,290.71     111,488,553.41   22,241,290.71     111,488,553.41   
รายไดจ้ากการขายสินคา้อุตสาหกรรม 1,300,645.85       1,452,827.00       1,300,645.85       1,452,827.00       
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 2,768,363.91       3,729,908.72       2,201,497.99       3,729,908.72       
รายไดจ้ากการขายเศษซากวตัถุดิบ 13,865,107.80     18,109,212.44     13,865,107.80     18,109,212.44     
ดอกเบ้ียรับ 758,885.48          33,416.72            793,625.80          30,363.05            
รายไดอ่ื้น 1,895,905.10       838,662.37          2,290,769.29       8,429,723.51       

รวมรายได้ 42,830,198.85     135,652,580.66   42,692,937.44     143,240,588.13   
ค่าใชจ่้าย

28,544,337.34     100,791,036.53   28,544,337.34     100,708,226.57   
ตน้ทุนขายสินคา้อุตสาหกรรม 774,803.22          880,641.39          774,803.22          963,451.35          
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 804,554.05          1,065,875.43       804,554.05          1,065,875.43       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 16,584,527.83     16,896,343.80     12,357,495.51     19,861,473.74     
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                       11,537,601.19     159,826.61          11,777,154.38     
ตน้ทุนทางการเงิน 4,498,280.48       13,863,188.21     4,498,280.48       13,906,911.26     

รวมค่าใชจ่้าย 51,206,502.92     145,034,686.55   47,139,297.21     148,283,092.73   

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,713,491.68)      (1,705,464.98)      -                       -                       
ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (13,089,795.75)    (11,087,570.87)    (4,446,359.77)      (5,042,504.60)      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27 (4,857,299.47)      (6,102,906.55)      (4,857,299.47)      (100,320.69)         
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (17,947,095.22)    (17,190,477.42)    (9,303,659.24)      (5,142,825.29)      
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 32 -                       (11,715,380.90)    -                       -                       
ขาดทุนส าหรับงวด (17,947,095.22)    (28,905,858.32)    (9,303,659.24)      (5,142,825.29)      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีตอ้งจดัประเภทเขา้ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,837,224.00)      (2,159,317.16)      -                       -                       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด (1,837,224.00)      (2,159,317.16)      -                       -                       
ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด (19,784,319.22)    (31,065,175.48)    (9,303,659.24)      (5,142,825.29)      

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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งบการเงนิรวม

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ปรับปรุงใหม่

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (18,037,652.07)    (28,056,930.17)    (9,303,659.24)      (5,142,825.29)      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 90,556.85            (848,928.15)         -                       -                       

(17,947,095.22)    (28,905,858.32)    (9,303,659.24)      (5,142,825.29)      

การแบ่งปันขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (19,403,289.13)    (29,568,452.18)    (9,303,659.24)      (5,142,825.29)      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (381,030.09)         (1,496,723.30)      -                       -                       

(19,784,319.22)    (31,065,175.48)    (9,303,659.24)      (5,142,825.29)      

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส่วนท่ีเป็นของบริษทั  (บาท : หุ้น) 28 (0.0014)                (0.0020)                (0.0007)                (0.0004)                
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานต่อเน่ือง

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท : หุ้น) (0.0014)                (0.0012)                (0.0007)                (0.0004)                

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



(หน่วย : บาท)

ส่วนของผู้มี

การเปลี่ยนแปลง รวม รวม ส่วนได้เสียที่ไม่มี

ทุนเรือนหุ้นทีอ่อก ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น  ส่วนเกนิจัดสรร จัดสรรแล้ว ส่วนเกนิทุนจาก ผลต่างจากการ สัดส่วนใน องค์ประกอบอ่ืน ส่วนของผู้ถือหุ้น อ านาจควบคุม

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,316,252,588.00     264,331,892.88   309,998,676.32    17,907,839.80  (1,944,987,394.63) 208,666,471.76      1,046,624.10         (7,192,748.17)  202,520,347.69         166,023,950.06   (15,897,180.67)     150,126,769.39     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด
ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด -                            -                       -                        -                   (18,037,652.07)      -                          (1,365,637.06)        -                   (1,365,637.06)           (19,403,289.13)    (381,030.09)          (19,784,319.22)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 1,316,252,588.00     264,331,892.88   309,998,676.32    17,907,839.80  (1,963,025,046.70) 208,666,471.76      (319,012.96)           (7,192,748.17)  201,154,710.63         146,620,660.93   (16,278,210.76)     130,342,450.17     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,316,252,588.00     264,331,892.88   309,998,676.32    17,907,839.80  (1,649,060,570.96) 223,920,876.00      543,728.51            (7,192,748.17)  217,271,856.34         476,702,282.38   (8,647,785.04)       468,054,497.34     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด
ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด -                            -                       -                        -                   (28,056,930.17)      -                          (1,511,522.01)        -                   (1,511,522.01)           (29,568,452.18)    (1,496,723.30)       (31,065,175.48)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 1,316,252,588.00     264,331,892.88   309,998,676.32    17,907,839.80  (1,677,117,501.13) 223,920,876.00      (967,793.50)           (7,192,748.17)  215,760,334.33         447,133,830.20   (10,144,508.34)     436,989,321.86     

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564
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(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้นที่ออก  ส่วนเกนิจัดสรร จัดสรรแล้ว ส่วนเกนิทุนจาก รวม

หมายเหตุ และช าระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น  ใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร การตีราคาสินทรัพย์

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,316,252,588.00     264,331,892.88      309,998,676.32       17,907,839.80     (1,941,028,082.61)     199,060,956.00        166,523,870.39      
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด
ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด -                           -                          -                           -                      (9,303,659.24)            -                            (9,303,659.24)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 1,316,252,588.00     264,331,892.88      309,998,676.32       17,907,839.80     (1,950,331,741.85)     199,060,956.00        157,220,211.15      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,316,252,588.00     264,331,892.88      309,998,676.32       17,907,839.80     (1,543,506,010.37)     199,060,956.00        564,045,942.63      
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับงวด
ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด -                           -                          -                           -                      (5,142,825.29)            -                            (5,142,825.29)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 1,316,252,588.00     264,331,892.88      309,998,676.32       17,907,839.80     (1,548,648,835.66)     199,060,956.00        558,903,117.34      

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564

ก าไรสะสม
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ปรับปรุงใหม่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
    ขาดทนุก่อนรายได้(คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (13,180,352.60)     (20,443,758.76)        (4,446,359.77)       (5,042,504.60)         
    ปรับรายการท่ีกระทบขาดทนุก่อนรายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินไดเ้ป็น
       เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
          คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิต(โอนกลบั) (945,091.95)          12,920,324.34         (945,091.95)          11,777,154.38         
          (ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน 9,250.90               (925,970.52)            (393,786.19)          (3,636,487.63)         
          ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินคา้(โอนกลบั) (4,888,206.70)       3,734,771.26           (4,888,206.70)       2,827,775.36           
          ตดัจ่ายภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย 3,978.11               52,785.32                -                        -                          
          คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 2,946,961.65         3,271,387.01           2,657,372.55         2,899,239.28           
          ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ -                        914,984.63              -                        -                          
          ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ่ายสินทรัพย์ (248,466.52)          (1,076,046.17)         (68,255.48)            -                          
          ประมาณการหน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน(โอนกลบั) -                        (19,605,912.24)        -                        (19,605,912.24)        
          ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 649,866.24            964,296.93              649,866.24            964,296.93              
          ส่วนแบง่ผลขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 4,713,491.68         1,705,464.98           -                        -                          
          ส่วนแบง่ผลก าไร(ขาดทนุ)ของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 90,556.85             (848,928.15)            -                        -                          
          ดอกเบ้ียรับ (758,885.48)          (33,416.72)              (793,625.80)          (30,363.05)              
          ดอกเบ้ียจ่าย 4,498,280.48         13,863,188.21         4,498,280.48         13,906,911.26         
       ก  าไร(ขาดทนุ)จากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
              และหน้ีสินด าเนินงาน (7,108,617.34)       (5,506,829.88)         (3,729,806.62)       4,060,109.69           
         การ(เพ่ิมข้ึน)ลดลงของสินทรัพยด์ าเนินงาน
             ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        138,378.88              -                        37,985,709.80         
             สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                          (2,310,116.60)       (6,498,596.85)         
             ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน 25,457,922.63       43,809,445.40         26,712,103.27       44,766,817.40         
             สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-กิจการอ่ืน 3,775,642.47         (890,123.70)            3,775,642.47         (890,123.70)            
             สินคา้คงเหลือ 18,690,685.40       22,423,580.56         18,690,685.40       22,423,580.56         
             กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -                        43,837,856.84         -                        -                          
             สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (122,573.91)          (300,000.00)            -                        (300,000.00)            

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ปรับปรุงใหม่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
         การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของหน้ีสินด าเนินงาน
              เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (96,461.85)            (2,741,896.97)         641,252.74            (2,154,172.64)         
              เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน (29,579,796.21)     (6,268,882.39)         (24,875,443.84)     (7,086,216.09)         
              หน้ีสินตามสญัญา-กิจการอ่ืน (851,030.80)          (5,033,263.70)         (851,030.80)          (5,022,717.70)         
              หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (271,173.54)          -                          -                        -                          
         เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 9,894,596.85         89,468,265.04         18,053,286.02       87,284,390.47         
         เงินสดรับดอกเบ้ีย 47,111.67             49,591.08                9,934.19               45,929.75                
         เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (1,472,670.49)       (13,157,841.30)        (1,436,711.59)       (12,992,390.32)        
         เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (708,402.29)          (3,029,411.50)         (708,402.27)          (3,029,411.50)         
                   เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 7,760,635.74         73,330,603.32         15,918,106.35       71,308,518.40         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
         เงินสดรับล่วงหนา้คา่หุ้น 9,000,079.00         -                          9,000,079.00         -                          
         เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (10,000,000.00)     (3,100,000.00)         (10,000,000.00)     (3,100,000.00)         
         เงินสดจ่ายจากการเพ่ิมทนุในบริษทัยอ่ย -                        -                          (20,699,172.00)     -                          
         เพ่ิมข้ึนในเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                          (2,000,000.00)       -                          
         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์และจ่ายช าระหน้ีคา่สินทรัพย์ (676,500.00)          (208,501.19)            (676,500.00)          (208,501.19)            
         เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 911,822.43            -                          145,000.00            -                          
         เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -                        816,414.96              -                        -                          
         เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน -                        (144,000.00)            -                        (144,000.00)            
         ลดลงในเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั -                        20,416,150.00         -                        20,416,150.00         
                    เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ (764,598.57)          17,780,063.77         (24,230,593.00)     16,963,648.81         

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ปรับปรุงใหม่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
         เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการอ่ืน (1,000,000.00)       10,000,000.00         (1,000,000.00)       10,000,000.00         
         ลดลงในเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        (22,555,830.87)        -                        (30,187,448.82)        
         เงินสดจ่ายหุ้นกู้ -                        (300,000,000.00)      -                        (300,000,000.00)      
         เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (416,070.39)          (842,310.64)            (343,350.88)          (796,116.22)            
         เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย-หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (25,175.12)            (107,465.44)            (25,175.12)            (73,592.86)              
                    เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (1,441,245.51)       (313,505,606.95)      (1,368,526.00)       (321,057,157.90)      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)-สุทธิ              5,554,791.66         (222,394,939.86)      (9,681,012.65)       (232,784,990.69)      
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 83,900,429.22       312,510,463.56       73,114,444.83       302,321,503.04       
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสด
      และรายการเทียบเทา่เงินสด (1,237,090.36)       (2,265,244.58)         -                        -                          
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัส้ินงวด 29.1 88,218,130.52       87,850,279.12         63,433,432.18       69,536,512.35         

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั เอือ้วทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด
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  บริษทั เอื้อวทิยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลอย่างย่อ  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2564 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป  
 

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

 

บริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายโครง
เหล็กชุบสังกะสีส าหรับเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม และโครงเหล็กสถานีไฟฟ้าย่อย ให้บริการ              
ชุบสงักะสีจ าหน่ายสินคา้อุปกรณ์ส่งก าลงั และผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

 

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

 

2. เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไดจ้ัดท าข้ึนตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปใน                 
ประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจัดท า                
และน าเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงินหลกั คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง 
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดไดจ้ดัท าเป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลจดัท าเป็นแบบย่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชี
ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และได้เพ่ิมหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล               
ตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยเนน้การใหข้อ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ าซอ้น
กบัข้อมูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแลว้  ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กับงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีน าเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานเพ่ือใชใ้น
ประเทศไทยและจดัท าเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าข้ึนเพ่ือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงิน    
ท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สภาวิชาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัเพ่ือใชก้บังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564  เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง  การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์
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 การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ือง  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 

และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัไดย้ติุการถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวตาม
แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีซ่ึง
ส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติม
ทางบญัชีกบังบการเงินงวดก่อนตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี  
- เลือกท่ีจะไม่ต้องน าข้อมูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดัมูลค่าของ                

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

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

 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวและยุติการถือปฏิบัติตามมาตรการ                
ผ่อนปรนชั่วคราวตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวข้างต้นกบังบการเงินในงวดปัจจุบัน และฝ่ายบริหารได้
ประเมินแลว้เห็นวา่ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดปัจจุบนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3. หลกัการจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
 

งบการเงินรวมระหว่างกาล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงิน
ของบริษทั เอ้ือวิทยา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย หลงัจากตดัยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญั
แลว้ อตัราร้อยละของการถือหุน้โดยบริษทัทั้งทางตรงและทางออ้มมีดงัน้ี 

   บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
กิจการจดัตั้ง 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ  ากดั  ธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ปรรูป
จากพืชพลงังาน และจ าหน่ายผลิตภณัฑท์างการเกษตร 

ไทย 65.00 65.00 

บริษทั อลัตร้าเอเชีย จ  ากดั  ธุรกิจการลงทุนและกิจการคา้ ไทย 100.00 100.00 
UWCC (Cambodia) Company Limited ธุรกิจโรงงานผลิตและจ าหน่ายไมส้บัแปรรูป กมัพชูา   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. ** ธุรกิจให้เช่าเสาส่งสญัญาณโทรคมนาคม ฟิลิปปินส์ 100.00 100.00 

* ถือหุน้ทางออ้มผา่นทางบริษทั อลัตร้าเอเชีย จ ากดั 
** ถือหุน้ทางออ้มผา่นทาง Ultra Asia Singapore Pte.Ltd. 
 

งบการเงินของบริษทัย่อยจดัท าข้ึนโดยมีวนัท่ีในงบการเงินเช่นเดียวกบับริษทั และจดัท าโดยใชน้โยบายการ
บญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนั 

 

กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน   
ถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของ     
ผูถื้อหุน้” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

4. นโยบายการบญัชี 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีกลุ่มบริษัทได้จัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญและวิธีการค านวณ 
ในงบการเงินระหวา่งกาลเช่นเดียวกนักบัท่ีใชส้ าหรับจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนอย่างไม่สม ่าเสมอในระหว่างงวดปีบญัชี จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชี 
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการรับรู้รายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 

 
 
 
 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5. การปรับปรุงงบการเงิน 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ท่ีแสดงเปรียบเทียบใหม่ เน่ืองจากเดิมกลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทั ไดเมท สยาม 
จ ากดั (มหาชน) (บริษทัร่วม) ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และรับรู้ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  
ดว้ยวิธีส่วนไดเ้สียโดยใชข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทัร่วมซ่ึงจดัท าโดยผูบ้ริหารของบริษทัร่วมท่ียงัไม่ผ่าน                      
การสอบทานจากผูส้อบบัญชี อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันงบการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563                        
ของบริษทัร่วมดงักล่าว ไดผ้า่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมแลว้ 

 

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินจากการปรับปรุงดงักล่าว  มีดงัน้ี 
 

(หน่วย : บาท) 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 
 31 มีนาคม 2563 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม(เพ่ิมข้ึน) (1,705,464.98) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง - 
ขาดทุนส าหรับงวด(เพ่ิมข้ึน) (1,705,464.98) 
  

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวด(เพ่ิมข้ึน) (0.0001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6. รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 
37.62  (31 ธันวาคม 2563 : ร้อยละ 37.62) ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท (ผูถ้ ือหุ ้นหลกัของบริษทั  
แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) คือ ครอบครัวลีนะบรรจง) รายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั                   
ท่ีครอบครัวลีนะบรรจง เป็นผูถื้อหุน้หลกัหรือเป็นกรรมการถือเป็นรายการระหวา่งกนักบับริษทั 

 

รายการคา้กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

 

6.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้     
- Sky Towers Infra Inc. - - 9,619,536.40 9,216,499.32 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - (1,117,874.05) (1,117,874.05) 

สุทธิ - - 8,501,662.35 8,098,625.27 
     

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

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

สุทธิ - - 50,000.00 50,000.00 
     

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน     

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

สุทธิ - - - - 
     

     
     
     
     
     
     
     



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ดอกเบ้ียคา้งรับ     
- บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ  ากดั - - 16,078,413.93 16,780,939.18 
- บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั - - 36,678.08 719.18 
- UWCC (Cambodia) Company Limited - - 4,137,800.32 3,981,001.44 
- Interglob Investment Company Limited 1,380,671.51 1,322,824.46 1,380,671.51 1,322,824.46 

รวม 1,380,671.51 1,322,824.46 21,633,563.84 22,085,484.26 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,380,671.51) (1,322,824.46) (21,596,885.76) (22,084,765.08) 

สุทธิ - - 36,678.08 719.18 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอืน่ - - 8,588,340.43 8,149,344.45 
 

    

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา     
รายไดค้า้งรับค่าบริหารจดัการ     
-  บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั -    - 13,857,891.47 11,547,774.87 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -    - (7,723,549.03) (7,723,549.03) 

สุทธิ -    - 6,134,342.44 3,824,225.84 
 

    

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
-  บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่จ  ากดั     

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

    

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

     

     
     
     
     
     
     



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)     
- บริษทั ยดูบับลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากดั     

ยอดคงเหลือตน้งวด - - - 360,712,975.59 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด - - - - 
ลดลงในระหวา่งงวด - - - - 
ลดลงจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - - - (360,712,975.59) 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - - - 
     

- บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั     
ยอดคงเหลือตน้งวด - - 600,000.00 - 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด - - 2,000,000.00 600,000.00 
ลดลงในระหวา่งงวด - - - - 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - 2,600,000.00 600,000.00 
     

-  UWCC (Cambodia) Company Limited     
ยอดคงเหลือตน้งวด - - 33,450,450.63 33,467,642.10 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด - - 1,240,542.67 - 
ลดลงในระหวา่งงวด - - - (17,191.47) 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - 34,690,993.30 33,450,450.63 
     

-  Interglob Investment Company Limited     
ยอดคงเหลือตน้งวด 8,055,237.78 8,060,119.35 8,055,237.78 8,060,119.35 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด 352,255.17  -    352,255.17  -    
ลดลงในระหวา่งงวด - (4,881.57) - (4,881.57) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 8,407,492.95 8,055,237.78 8,407,492.95 8,055,237.78 

รวมเงินใหกู้ย้มื 8,407,492.95 8,055,237.78 49,725,437.58 46,132,639.74 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (8,407,492.95) (8,055,237.78) (47,125,437.58) (45,532,639.74) 

สุทธิ - - 2,600,000.00 600,000.00 
     

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย     
- กรรมการ - 159,662.26 - 159,662.26 

     

     
     
     
     



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 11,969,847.90 9,450,277.45 11,969,847.90 9,450,277.45 
- บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ  ากดั (มหาชน) 673,157.47 675,809.58 673,157.47 675,809.58 
- บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั 9,774,358.48 10,168,257.44 9,774,358.48 10,168,257.44 

รวม 22,417,363.85 20,294,344.47 22,417,363.85 20,294,344.47 
     

ค่าบริการส านกังานคา้งจ่าย     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 3,697,920.00 3,089,605.00 3,697,920.00 3,089,605.00 

     

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

     

คา่ธรรมเนียมหนงัสือค ้าประกนัคา้งจ่าย     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 457,828.45 457,828.45 457,828.45 457,828.45 
           รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 26,958,312.30 24,194,040.18 26,958,312.30 24,194,040.18 

     

เงินกูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
- บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั     

ยอดคงเหลือตน้งวด - - - 10,000,000.00 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด - - -  - 
ลดลงในระหวา่งงวด - - - (10,000,000.00) 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - -  - 
     

- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค จ ากดั (มหาชน)     
ยอดคงเหลือตน้งวด 109,517,770.57 109,524,851.04 109,517,770.57 109,524,851.04 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด 544,383.76 1,707,112.48 544,383.76 1,707,112.48 
ลดลงในระหวา่งงวด (372,682.32) (1,714,192.95) (372,682.32) (1,714,192.95) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 109,689,472.01 109,517,770.57 109,689,472.01 109,517,770.57 
     

- บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ  ากดั (มหาชน)     
ยอดคงเหลือตน้งวด 44,111,531.33 54,075,712.04 44,111,531.33 54,075,712.04 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด 164,812.65 10,605,680.78 164,812.65 10,605,680.78 
ลดลงในระหวา่งงวด (20,942.88) (20,569,861.49) (20,942.88) (20,569,861.49) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 44,255,401.10 44,111,531.33 44,255,401.10 44,111,531.33 

     

     
     
     



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เงินกูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)     
- บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั     

ยอดคงเหลือตน้งวด 79,874,014.39 89,897,375.13 79,874,014.39 89,897,375.13 
เพ่ิมข้ึนในระหวา่งงวด 169,656.13 572,050.83 169,656.13 572,050.83 
ลดลงในระหวา่งงวด (291,340.92) (10,595,411.57) (291,340.92) (10,595,411.57) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 79,752,329.60 79,874,014.39 79,752,329.60 79,874,014.39 

รวม 233,697,202.71 233,503,316.29 233,697,202.71 233,503,316.29 
     

หน้ีสินตามสัญญาเช่า     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค จ ากดั (มหาชน)     
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,724,336.99 1,724,336.99 1,724,336.99 1,724,336.99 
ท าสัญญาเพ่ิมระหวา่งงวด - - - - 
จ่ายช าระระหวา่งงวด - - - - 
ยอดคงเหลือปลายงวด 1,724,336.99 1,724,336.99 1,724,336.99 1,724,336.99 

 

การวิเคราะหก์ารครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่า มีดงัน้ี 
     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 

 หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

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

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

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

 หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

หน้ีสินตาม 
สัญญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

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

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

 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563  เงินกู้ยืมระยะสั้ นระหว่างกันเป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญา       
ใชเ้งินและสญัญาเงินกูย้ืมสกลุเงินบาท มีระยะเวลา 4 เดือน - 1 ปี คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.20 - 5.25 ต่อปี 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  เงินกูย้ืมระยะสั้นระหวา่งกนัเป็นเงินกูย้ืมในรูปสัญญาเงินกูย้ืม
สกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์ โดยมีระยะเวลา 3 เดือน  คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.50 ต่อปี ปัจจุบนัท าสัญญากูย้ืมใหม่
แบบไม่มีก าหนดระยะเวลาการช าระคืน 

 
6.2 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากงานโครงการ     
-  บริษทั อีเอม็ซี จ  ากดั (มหาชน) - 2,525,380.00 - 2,525,380.00 
     

รายไดค้า่บริหารจดัการ     
-  บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั - - 2,158,987.47 2,222,058.06 
- บริษทั ยดูบับลิวซี โกเมน ไบโอแมส จ ากดั - - - 2,082,914.25 
- บริษทั สตึก ไบโอแมส จ ากดั - - - 1,747,357.18 
- บริษทั ยดูบับลิวซี อ  าพนั ไบโอแมส จ ากดั - - - 1,747,357.18 

รวม - - 2,158,987.47 7,799,686.67 
     

รายไดด้อกเบ้ียรับ     
- บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั - - 35,958.90 46,322.25 
     

ตน้ทุนบริการจา้งเหมา     
- บริษทั ดบับลิวยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั - 2,375,537.19 - 2,375,537.19 
     

ค่าบริหารจดัการส านกังาน     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั(มหาชน) 576,000.00 576,000.00 576,000.00 576,000.00 
     

ค่าบริการตรวจสอบภายใน     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั(มหาชน) 180,000.00 240,000.00 180,000.00 180,000.00 
     

ค่าธรรมเนียมใชห้ลกัประกนั     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั(มหาชน) - 307,438.51 - 307,438.51 
     

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

     

     



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

23 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2564 2563 2564 2563 
     
ค่าบริการท่ีจอดรถ     
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั(มหาชน) 10,420.50 18,000.00 10,420.50 18,000.00 

     

ดอกเบ้ียจ่าย     
- บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั - - - 77,595.63 
- บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) 1,139,178.08 1,148,688.53 1,139,178.08 1,148,688.53 
- บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ  ากดั (มหาชน) 537,657.53 593,020.50 537,657.53 593,020.50 
- บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั 1,035,616.44 1,123,155.70 1,035,616.44 1,123,155.70 

รวม 2,712,452.05 2,864,864.73 2,712,452.05 2,942,460.36 
     

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

6.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,237,837.00 5,818,607.50 4,247,837.00 5,762,607.50 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 153,983.31 100,298.04 153,983.31 100,298.04 
              รวม 5,391,820.31 5,918,905.54 4,401,820.31 5,862,905.54 

 

6.4 นโยบายการก าหนดราคาระหวา่งกนั 
 

รายการธุรกิจ นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากงานโครงการ ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมหกัตน้ทุนขายในอตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 10.00 
รายไดจ้ากการขาย ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมหกัตน้ทุนขายในอตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 5.00 - 10.00 
ดอกเบ้ียรับ ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการโดยอา้งอิงจากตน้ทุนเงินกูย้มืของบริษทั 
เงินปันผลรับ ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ได้แก่ 
เงินเดือน เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง และโบนสั 

ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ดอกเบ้ียจ่าย ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการโดยอา้งอิงจากตน้ทุนเงินกูย้มืของบริษทั 
ค่าจา้งเหมา ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
เช่าทรัพยสิ์น ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมในอตัราประมาณร้อยละ 10.00 ถึงร้อยละ 30.00 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการธุรกิจ นโยบายการก าหนดราคา 
ซ้ือขายทรัพยสิ์น ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
ค่าบริหารจดัการ ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ า ธ ร รม เนี ย ม ก ารน า ท รั พ ย์ สิ น เป็ น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ 

อตัราร้อยละ 0.50 - 2.00 ต่อปีของมูลค่าจ านอง 

ค่าตรวจสอบภายใน ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการของบริษทั 
 

6.5  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
 

ช่ือบริษทั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค จ ากดั (มหาชน) บริษทัใหญ่และมีกรรมการร่วมกนั 
 บริษทั พาราไดซ์กรีนเอนเนอยี ่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. บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางออ้ม 
 Ultra Network Pte.Ltd. บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางออ้ม 
 Ultra Asia Investment Pte.Ltd. บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางออ้ม 
 Sky Towers Infra Inc. บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางออ้ม 
 บริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม 
 บริษทั สระบุรี เอนเนอยี ่ซิสเตม็ส์ 2 จ  ากดั บริษทัร่วม 
 Interglob Investment Company Limited  บริษทัร่วม 
 บริษทั พาโนวา่ จ  ากดั บริษทัร่วม 
 บริษทั ซนัฟลาวเวอร์กรีน จ ากดั กิจการร่วมคา้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 บริษทั เอน็เนซอล จ ากดั เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
 บริษทั ระยองไวร์ อินดสัตรีส์ จ  ากดั (มหาชน) เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
 บริษทั ไปป์ ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
 บริษทั เอเวอร์กรีน ไบโอแมส จ ากดั เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
 บริษทั อีเอม็ซี จ  ากดั (มหาชน) เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
 บริษทั ดบัเบิลยเูจซี เอน็เตอร์ไพรซ์ จ  ากดั เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

 

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

*เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจนถึงวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 เน่ืองจากกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบริษทัดงักล่าวแลว้ 

 
 
 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6.6  ภาระผกูพนั 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไดท้ าสัญญาบริการจ านวน 1 สัญญากบับริษทัใหญ่     
โดยมีระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน โดยบริษทัมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ 192,000.00 บาท 

 
7. ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  -  -  -  
เกินก าหนดช าระ 1 ถึง 3 เดือน -  -  -  -  
เกินก าหนดช าระ 3 ถึง 6 เดือน -  -  - 7,598,386.93 
เกินก าหนดช าระ 6 ถึง 12 เดือน -  -  8,378,597.30 1,618,112.39 
เกินก าหนดช าระมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป -  -  1,240,939.10  -  
                  รวม -  -  9,619,536.40 9,216,499.32 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต -  -  (1,117,874.05) (1,117,874.05) 

     สุทธิ -  -  8,501,662.35 8,098,625.27 
ลูกหน้ีอ่ืน 2,595,809.65 2,595,809.65 7,794,697.50 7,794,697.50 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,380,671.51 1,322,824.46 21,633,563.84 22,085,484.26 
                 รวมลูกหน้ีอ่ืน 3,976,481.16 3,918,634.11 29,428,261.34 29,880,181.76 
หกั คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต (3,976,481.16) (3,918,634.11) (29,341,583.26) (29,829,462.58) 
                สุทธิ -  -  86,678.08 50,719.18 
     รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  -  8,588,340.43 8,149,344.45 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด - (1,117,874.05) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด  - - 
ลดลงในระหวา่งงวด - - 
ยอดคงเหลือปลายงวด  - (1,117,874.05) 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

26 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการ                        
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด (3,918,634.11) (29,829,462.58) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด (57,847.05) (214,645.93) 
ลดลงในระหวา่งงวด - 702,525.25 
ยอดคงเหลือปลายงวด (3,976,481.16) (29,341,583.26) 

 
8. สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
รายไดค้า้งรับ - - 13,857,891.47 11,547,774.87 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต - - (7,723,549.03) (7,723,549.03) 
                 สุทธิ - - 6,134,342.44 3,824,225.84 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยต์ามสัญญา - กิจการ                          
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด - (7,723,549.03) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด - - 
ลดลงในระหวา่งงวด - - 
ยอดคงเหลือปลายงวด - (7,723,549.03) 

 
 
 
 
 
 
 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9.   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้ 22,161,286.15 50,031,405.36 17,407,048.79 45,277,168.00 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต (6,218,587.12) (7,067,102.68) (1,464,349.76) (2,312,865.32) 
 สุทธิ 15,942,699.03 42,964,302.68 15,942,699.03 42,964,302.68 
ลูกหน้ีอ่ืน 12,908,309.46 10,792,087.00 4,521,355.86 5,294,124.64 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 492,513.90 - - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 991,380.96 453,559.14 522,365.86 226,029.55 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 11,471,060.81 9,861,060.81 11,471,060.81 9,861,060.81 
เงินทดรองจ่าย 14,175,067.01 14,278,052.39 41,023.00 507.49 
                 รวมลูกหน้ีอ่ืน 40,038,332.14 35,384,759.34 16,555,805.53 15,381,722.49 
หกั คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต   (27,582,272.75) (27,731,028.46) (9,866,465.42) (9,861,060.81) 
                สุทธิ 12,456,059.39 7,653,730.88 6,689,340.11 5,520,661.68 
  รวมลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 28,398,758.42 50,618,033.56 22,632,039.14 48,484,964.36 

 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 11,758,083.37 13,920,140.90 11,758,083.37 13,920,140.90 
เกินก าหนดช าระ 1 ถึง 3 เดือน 4,265,308.09 26,832,027.15 4,265,308.09 26,832,027.15 
เกินก าหนดช าระ 3 ถึง 6 เดือน - 4,844.43 - 4,844.43 
เกินก าหนดช าระ 6 ถึง 12 เดือน 4,844.43 3,162,475.12 4,844.43 3,162,475.12 
เกินก าหนดช าระมากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 6,133,050.26 6,111,917.76 1,378,812.90 1,357,680.40 
                 รวม 22,161,286.15 50,031,405.36 17,407,048.79 45,277,168.00 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต (6,218,587.12) (7,067,102.68) (1,464,349.76) (2,312,865.32) 
                  สุทธิ 15,942,699.03 42,964,302.68 15,942,699.03 42,964,302.68 

 

 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน ส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด (7,067,102.68) (2,312,865.32) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด - - 
ลดลงในระหวา่งงวด 848,515.56 848,515.56 
ยอดคงเหลือปลายงวด (6,218,587.12) (1,464,349.76) 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการอ่ืน 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด (27,731,028.46) (9,861,060.81) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด (5,404.61) (5,404.61) 
ลดลงในระหวา่งงวด - - 
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน 154,160.32 - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (27,582,272.75) (9,866,465.42) 

 
10. สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
รายไดค้า้งรับ 181,807.21 3,957,449.68 181,807.21 3,957,449.68 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต (165,526.16) (267,507.16) (165,526.16) (267,507.16) 

สุทธิ 16,281.05 3,689,942.52 16,281.05 3,689,942.52 

 
 
 
 
 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา -             
กิจการอ่ืน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 

 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด  (267,507.16) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด  (13,058.17) 
ไดรั้บช าระคืนในระหวา่งงวด  115,039.17 
ยอดคงเหลือปลายงวด  (165,526.16) 

 
11.   สินคา้คงเหลือ 
 

ประกอบดว้ย 

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

 
ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
 

 
 

ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
สินคา้ส าเร็จรูป 18,210,615.98 (17,729,937.09) 480,678.89  18,386,896.74 (17,796,077.80) 590,818.94 
งานระหวา่งท า 44,355,662.21 (23,036,407.84) 21,319,254.37  56,377,774.98 (25,738,682.70) 30,639,092.28 
วตัถุดิบ 51,214,995.06 (3,907,696.01) 47,307,299.05  57,705,580.84 (6,083,264.58) 51,622,316.26 
วสัดุโรงงาน 15,109,986.40 (1,459,427.23) 13,650,559.17  15,218,231.57 (1,510,188.87) 13,708,042.70 

รวม 128,891,259.65 (46,133,468.17) 82,757,791.48  147,688,484.13 (51,128,213.95) 96,560,270.18 
 

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

 
ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
 

 
 

ราคาทุน 

ค่าเผือ่การลด
มูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 
 

สุทธิ 
สินคา้ส าเร็จรูป 18,210,615.98 (17,729,937.09) 480,678.89  18,386,896.74 (17,796,077.80) 590,818.94 
งานระหวา่งท า 33,862,152.74 (12,542,898.37) 21,319,254.37  45,777,726.43 (15,138,634.15) 30,639,092.28 
วตัถุดิบ 47,875,171.29 (567,872.24) 47,307,299.05  54,365,757.07 (2,743,440.81) 51,622,316.26 
วสัดุโรงงาน 15,109,986.40 (1,459,427.23) 13,650,559.17  15,218,231.57 (1,510,188.87) 13,708,042.70 

รวม 115,057,926.41 (32,300,134.93) 82,757,791.48  133,748,611.81 (37,188,341.63) 96,560,270.18 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินคา้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด (51,128,213.95) (37,188,341.63) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด - - 
โอนกลบัในระหวา่งงวด 4,888,206.70 4,888,206.70 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 106,539.08 - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (46,133,468.17) (32,300,134.93) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายมีจ านวน 
33.35 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 : 
จ านวน 98.84 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัได้โอนกลบัค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินค้า
เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดจ้ าหน่ายสินคา้ดงักล่าวแลว้ จ านวน 4.89 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ (ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 : กลุ่มบริษทัไม่ไดโ้อนกลบัค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินคา้
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  สินคา้คงเหลือบางส่วนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ าหน่ายไดเ้กินกว่า 12 เดือนนบัจาก
รอบระยะเวลารายงานมีประมาณ 17.73 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธนัวาคม 2563 : 
ประมาณ 17.80 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 
12. เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย     

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 8,407,492.95 8,055,237.78 49,725,437.58 46,132,639.74 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดิต (8,407,492.95) (8,055,237.78) (47,125,437.58) (45,532,639.74) 

สุทธิ - -    2,600,000.00 600,000.00 

 
 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของ เงินให้กู ้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ                      
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด (8,055,237.78) (45,532,639.74) 
ตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด (352,255.17) (1,592,797.84) 
ลดลงในระหวา่งงวด - - 
ยอดคงเหลือปลายงวด (8,407,492.95) (47,125,437.58) 

 
13. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 
 

เม่ือวัน ท่ี  11 ธันวาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบ ริหารมีมติอนุมัติ ให้จ าหน่ ายเงินลงทุนใน                  
บริษทั พาโนวา่ จ ากดั จ านวน 278,144 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 30.00 ของทุนช าระแลว้ทั้งหมด ใหแ้ก่ผูส้นใจ
ขอซ้ือหน่วยธุรกิจ ซ่ึงการขายมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจดัประเภท
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

 

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2564 ไดมี้มติอนุมติัการจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยท่ี์เป็นเงินลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัในบริษทัร่วม ได้แก่ 1) หุ้นสามญัของบริษทั                 
ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) จ านวน 403,764,740 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 24.99 
ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ทั้งหมด ในราคาซ้ือขายหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 80,752,948.00 บาท 
และ  2) ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของ บริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 4 จ านวน 
232,549,106 หน่วย ในราคาซ้ือขายหน่วยละ 0.10 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวม 23,254,910.60 บาท คิดเป็นมูลค่า
รวมทั้ งส้ิน 104,007,858.60 บาท ให้แก่ นายชนุตม์ วงศ์เจริญยง ดังนั้ น ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัท                         
จดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้
เพ่ือขาย 

 
14. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากธนาคารจ านวน 12.62 ลา้นบาท ไดน้ าไปเป็น
หลกัประกนักบัสถาบนัการเงินในประเทศ เพ่ือออกหนงัสือค ้าประกนัในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 

 
 
 
 
 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15. เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 

ประเภทและมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) อตัราร้อยละ (หน่วย : พนับาท) 

ช่ือบริษทั ประเภทกิจการ 
จดทะเบียน 
ในประเทศ ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิส่วนไดเ้สีย วธีิราคาทุน 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

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

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

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

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

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

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

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

**จดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหตุขอ้ 13) 
 

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินลงทุนในบริษัท ไดเมท (สยาม) จ ากัด (มหาชน) ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ  วนัท่ี  
31 ธันวาคม 2563 จ านวน 54.37 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งผลก าไร(ขาดทุน) และก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนจาก                   
เงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 
2563 จ  านวน (4.71) ล้านบาทและจ านวน (1.71) ล้านบาท ตามล าดับ ด้วยวิธีส่วนได้เสีย ตามสัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัมี                
ส่วนไดเ้สียในก าไรหรือขาดทุนของบริษทัร่วมโดยใชง้บการเงินของบริษทัร่วม 

 

งบการเงินของบริษทั ไดเมท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สอบทานและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วม 
ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้สรุปและแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
2563 เนื่องจากไม่สามารถสอบทานหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัการเกิดข้ึนจริงและ
เหมาะสมส าหรับบญัชีค่าใชจ้่ายท่ีปรึกษาและทนายความและบญัชีเจา้หน้ีอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในงบการเงินของบริษทัร่วมใน
ระหว่างปีส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ในปัจจุบนัผูบ้ริหารของบริษทัร่วมไดร้ะงบัการจ่ายเงินและมอบหมายให้
ทนายความฟ้องร้องคู่กรณีท่ีให้บริการท่ีปรึกษาและทนายความดงักล่าวแก่บริษทัร่วม  ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพิจารณา
คดีของศาล  

 
 
 
 
 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16.  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

ส่วนประกอบของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวม  และมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยใน                  
งบการเงินเฉพาะกิจการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทย่อยทีไ่ม่มส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 
บริษทั อลัตร้าเอเชีย จ ากดั  56,200 35,500 99.99 99.99 56,198 35,499 - - 
บริษัทย่อยทีม่ส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีไ่ม่มสีาระส าคญั        
บริษทั พาราไดซก์รีนเอนเนอยี่ จ ากดั  250,000 250,000 65.00 65.00 163,415 163,415 - - 
         

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทย่อยทีม่ส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุมทีไ่ม่มสีาระส าคญั        
UWCC (Cambodia) Company Limited 25,000  25,000  70.00 70.00 899 899 - - 
          รวม     220,512 199,813 - - 
หกั ค่าเผื่อดอ้ยคา่เงินลงทุน     (164,314) (164,314) - - 
          สุทธิ     56,198 35,499 - - 

 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2564 บริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากดั มีมติให้เรียกช าระ      
ค่าหุน้จากบริษทั จ านวน 6,900,000 หุน้ ในมูลค่าหุน้ละ 2.50 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 20.70 ลา้นบาท   

 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 Ultra Asia Singapore Pte.Ltd ให้เรียกช าระค่าหุ้นจากบริษทั อลัตร้า เอเชีย จ ากัด 
จ านวน 59,900 หุน้ ในมูลค่าหุน้ละ 10.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นจ านวนเงิน 599,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17.   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือตน้งวด 324,276,878.73 295,842,852.83 
ซ้ือสินทรัพย ์ 2,027,373.93 676,500.00 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (2,185,652.07) (2,048,227.07) 
จ าหน่ายทรัพยสิ์น (663,355.90) (76,744.52) 
รับโอนจากสิทธิการใชสิ้นทรัพย ์ 1,462,174.70 1,462,174.70 
โอนออกไปเป็นลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (2,329,469.45) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 868,002.29 - 
ยอดคงเหลือปลายงวด                                                     323,455,952.23 295,856,555.94 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงั          
ใชง้านอยู่  ราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวน 280.77 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563 : 
จ านวน 232.71 ลา้นบาท) 

 

18. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือตน้งวด 4,083,233.11 4,083,233.11 
 สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน  8,714,576.49 - 
โอนออกไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,462,174.70) (1,462,174.70) 
 ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (675,494.50) (525,255.26) 
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 231,901.72 - 
 ยอดคงเหลือปลายงวด 10,892,042.12 2,095,803.15 

 
 
 
 
 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือตน้งวด 6,238,822.17 5,180,072.17 
ซ้ือสินทรัพย ์ 51,049.47 - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด  (85,815.08) (83,890.22) 
โอนออกไปเป็นลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (50,000.00) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,330.23 - 
ยอดคงเหลือปลายงวด                                                     6,155,386.79 5,096,181.95 

 
20.   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เจา้หน้ีการคา้ 64,412,724.73 75,793,155.32 64,368,600.01 75,749,030.60 
เจา้หน้ีอ่ืน 5,042,461.47 8,964,727.96 1,686,357.35 3,155,889.90 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 1,973,832.55 185,000.00 - 185,000.00 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 20,059,086.33 35,295,612.06 13,556,317.57 25,982,820.02 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 297,760.88 309,938.52 297,760.88 309,938.52 
ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 1,939,100.71 2,828,151.18 1,939,100.71 2,828,151.18 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 399,811.86 594,833.87 311,307.00 302,625.09 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 239,058.72 - - - 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1,649,787.84 174,146.64 1,649,787.84 174,146.64 
                        รวม 96,013,625.09 124,145,565.55 83,809,231.36 108,687,601.95 

 
 
 
 
 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21. หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา-กิจการอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 346,339.31 1,197,370.11 346,339.31 1,197,370.11 

 
22. เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 
 

ประกอบดว้ย 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 56,000,000.00 57,000,000.00 56,000,000.00 57,000,000.00 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษทัอ่ืนมีก าหนดช าระเงินต้นคืน               
ทั้งจ านวนในเดือนมิถุนายน 2564 และสิงหาคม 2564 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 6.25 ต่อปี  ซ่ึงเป็นเงินกู้ยืม            
ระยะสั้นท่ีไม่มีหลกัประกนั   

 
23. หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 

ประกอบดว้ย 

      (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า-กิจการอ่ืน 10,635,922.40 1,725,190.33 1,381,839.45 1,725,190.33 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,724,336.99 1,724,336.99 1,724,336.99 1,724,336.99 

รวม 12,360,259.39 3,449,527.32 3,106,176.44 3,449,527.32 
 

 
 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสญัญาเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด 3,449,527.32 3,449,527.32 
ท าสญัญาเพ่ิมระหวา่งงวด 9,326,802.46 - 
จ่ายช าระระหวา่งงวด (416,070.39) (343,350.88) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 12,360,259.39 3,106,176.44 

 
การวิเคราะหก์ารครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่า มีดงัน้ี 
 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 หน้ีสินตาม 
สญัญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

หน้ีสินตาม 
สญัญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

ไม่เกิน 1 ปี 3,692,635.02 (728,033.90) 2,964,601.12 2,796,348.00 (135,436.16) 2,660,911.84 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  5,188,146.79 (2,613,644.49) 2,574,502.30 458,783.67 (13,519.07) 445,264.60 
เกินกวา่ 5 ปี 8,895,686.65 (2,074,530.68) 6,821,155.97 - - - 
รวม 17,776,468.46 (5,416,209.07) 12,360,259.39 3,255,131.67 (148,955.23) 3,106,176.44 

 

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

 หน้ีสินตาม 
สญัญาเช่า 

ดอกเบ้ียจ่าย     
รอตดับญัชี สุทธิ 

หน้ีสินตาม 
สญัญาเช่า 

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 
เกินกวา่ 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 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาเช่ากับคู่สัญญาหลายแห่งเพ่ือเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีส านักงาน 

ยานพาหนะและเคร่ืองใชส้ านกังาน จ านวน 14 สญัญา (31 ธนัวาคม 2563 : จ านวน 6 สัญญา) สัญญาเช่าก าหนดช าระ
ค่าเช่าเป็นงวดรายเดือนตั้งแต่เดือนละ 5,000.00 บาทถึงเดือนละ 120,000.00 บาท และตั้งแต่เดือนละ 10,526.32 ถึง
เดือนละ 21,052.63  เปโซฟิลิปปินส์  (31 ธนัวาคม 2563 : เดือนละ 5,000.00 บาทถึงเดือนละ 120,000.00 บาท) โดยมี
ระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปีถึง 15 ปี (31 ธนัวาคม 2563 : 3 ปี ถึง 5 ปี) 

 
 
 
 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

38 

24.   ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี            
31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม / 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือตน้งวด  35,558,440.72 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  555,897.17 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  93,969.07 
ผลประโยชนท่ี์จ่าย  - 
ยอดคงเหลือปลายงวด  36,208,306.96 

 
25. หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี              
31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม รับรู้ในก าไร 31 มีนาคม 
 2564 หรือขาดทุน 2564 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - กิจการอ่ืน 462,572.80 (462,572.80) - 
สินคา้คงเหลือ 4,409,941.08 (4,409,941.08) - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (49,765,239.00) - (49,765,239.00) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,125,268.06 - 6,125,268.06 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (737,026.37) 15,214.41 (721,811.96) 
                รวม (39,504,483.43) (4,857,299.47) (44,361,782.90) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม รับรู้ในก าไร 31 มีนาคม 
 2564 หรือขาดทุน 2564 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - กิจการอ่ืน 462,572.80 (462,572.80) - 
สินคา้คงเหลือ 4,409,941.08 (4,409,941.08) - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (49,765,239.00) - (49,765,239.00) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,125,268.06 - 6,125,268.06 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (737,026.37) 15,214.41 (721,811.96) 

รวม (39,504,483.43) (4,857,299.47) (44,361,782.90) 
 

กลุ่มบริษทัแสดงรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีใน         
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกรณีท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัหน่วยภาษีเดียวกนัและถูกจดัเก็บภาษี               
โดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีเดียวกนั ดงัน้ี 

 

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

  
 

  

   - สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - - - - 
   - หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 44,361,782.90 39,504,483.43 44,361,782.90 39,504,483.43 

รวม 44,361,782.90 39,504,483.43 44,361,782.90 39,504,483.43 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้     

- หมดอายใุนอีก 1 ปี  10,287,661.26 10,316,191.40 - - 
- หมดอายใุนอีก 2 - 5 ปี  203,349,865.74 199,205,791.94 137,535,825.24 135,871,734.97 

ผลแตกต่างชัว่คราว 17,742,474.28 41,934,846.81 59,776,524.00 81,950,103.61 
                     รวม 231,380,001.28 251,456,830.15 197,312,349.24 217,821,838.58 

 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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26. ทุนเรือนหุน้ 

 

การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

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

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 17,111,283,644 1,711,128,364.40 
เพ่ิมทุนระหวา่งงวด                    - - 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 17,111,283,644 1,711,128,364.40 

 

 จ านวนหุน้ หุน้สามญั 
 (หน่วย : หุน้) (หน่วย : บาท) 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ (มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท)   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 13,162,525,880 1,316,252,588.00 
ออกหุน้เพ่ิมระหวา่งงวด - - 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 13,162,525,880 1,316,252,588.00 

 
27.   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  

 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 
2563 มีดงัน้ี  

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2564 2563 2564 2563 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั - - - - 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีรับรู้                   
เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการของ     

- ส่วนงานด าเนินงานต่อเน่ือง 4,857,299.47 6,102,906.55 4,857,299.47 100,320.69 

- ส่วนงานด าเนินงานที่ยกเลิก  - 1,510,264.86 - - 

         รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 4,857,299.47 7,613,171.41 4,857,299.47 100,320.69 
 

 
 
 
 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับขาดทุนทางบัญชี  ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี       
31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2564 2563 2564 2563 

ขาดทุนทางบญัชีจากการด าเนินงาน (13,089,795.75) (11,087,570.87) (4,446,359.77) (5,042,504.60) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานท่ียกเลิก - (10,205,116.03) - - 

ขาดทุนทางบญัชี (13,089,795.75) (21,292,686.90) (4,446,359.77) (5,042,504.60) 
     

อตัราภาษีท่ีใช ้ 20% 20% 20% 20% 

ภาษีเงินไดค้  านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ (2,617,959.15) (4,258,537.38) (889,271.95) (1,008,500.92) 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,195,593.77 6,741,289.34 391,841.40 2,936,327.09 

ผลแตกต่างชัว่คราวงวดก่อนท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี
(โอนกลบั) 

 
(1,245,790.16) (3,697,148.97) (1,166,659.72) (4,149,574.39) 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัในการค านวณก าไรทางภาษี 6,475.62 65,131.84 - 6,573.60 

ผลกระทบของการปรับลดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,857,299.47 - 4,857,299.47 - 

ผลกระทบจากอตัราภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ย (246,625.02) - - - 

ผลขาดทุนสะสมงวดก่อน (28,530.14) - - - 

ผลขาดทุนจากการด าเนินงานส าหรับงวด 2,936,835.08 8,762,436.58 1,664,090.27 2,315,495.31 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 4,857,299.47 7,613,171.41 4,857,299.47 100,320.69 
     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 4,857,299.47 6,102,906.55 4,857,299.47 100,320.69 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานท่ียกเลิก - 1,510,264.86 - - 

 4,857,299.47 7,613,171.41 4,857,299.47 100,320.69 
 

อตัราภาษีท่ีบงัคบัใช ้ 2564 2563 
- บริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทย   

- ก  าไรส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 20% 20% 
- ก  าไรส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน   

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

- บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ภาษีแบบเหมา 
และ 17% - 30% 

ภาษีแบบเหมา 
และ 17% - 30% 

 
 
 
 
 
 
 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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28.   ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารขาดทุนส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีช าระแลว้และออกจ าหน่ายอยู ่                 
ในระหวา่งงวด 

 

29. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด  
 

29.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย 
 

   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 2564 2563 2564 2563 
เงินสด 509,994.65 593,842.87 431,540.51 365,646.50 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 78,897,651.88 82,497,724.59 54,520,572.12 64,412,154.19 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 489,657.12 186,453.20 160,492.68 186,453.20 
ตัว๋แลกเงินอายไุม่เกิน 3 เดือน 8,320,826.87 4,572,258.46 8,320,826.87 4,572,258.46 

 รวม 88,218,130.52 87,850,279.12 63,433,432.18 69,536,512.35 
 
29.2 รายการไม่กระทบเงินสด 
 

  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2564 2563 2564 2563 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใชย้งัไม่ไดจ่้ายช าระ  9,326,802.46 2,842,809.85 - 2,842,809.85 
 ซ้ืออุปกรณ์ไม่ไดจ่้ายช าระ 487,129.20 - - - 
  จดัประเภทจากเงินลงทุนในกิจการอ่ืนไปเป็น

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 51,533,272.17 - 44,414,121.41 - 
  จดัประเภทจากสิทธิการใชท้รัพยสิ์นไปเป็นท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์    1,462,174.70 - 1,462,174.70 - 
  ประมาณการร้ือถอนยงัไม่ไดจ่้ายช าระ  302,568.23 - - - 
  ขายอุปกรณ์ยงัไม่ไดรั้บช าระ 2,379,469.45 - - - 

 
 
 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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30.   วงเงินสินเช่ือสถาบนัการเงิน 
 

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

 
31.   ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัไดร้ะบุส่วนงานด าเนินงานโดยอา้งอิงจากรายงานภายในของกลุ่มบริษทั  ซ่ึงรายงานดงักล่าวไดรั้บ
การสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานเป็นประจ าเพ่ือการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน 

 

กลุ่มบริษทัจ าแนกส่วนงานด าเนินงานตามลกัษณะของธุรกิจท่ีด าเนินการ โดยกลุ่มบริษทัมีส่วนงานด าเนินงาน
รวม 2 ส่วนงาน ประกอบดว้ย ส่วนงานธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม และส่วน
งานธุรกิจจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 ผลิตและจ าหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้า 

แรงสูงและเสาโทรคมนาคม 
จ าหน่าย 

สินคา้อุตสาหกรรม รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 22.24 111.49 1.30 1.45 23.54 112.94 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ (6.30) 10.70 0.52 0.57 (5.78) 11.27 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน     2.77 3.73 
รายไดจ้ากการขายเศษซากวตัถุดิบ     13.87 18.11 
ดอกเบ้ียรับ     0.76 0.03 
รายไดอ่ื้น     1.89 0.84 
ตน้ทุนในการจ าหน่าย     (0.80) (1.07) 
ค่าใชจ่้ายบริหาร     (16.59) (16.90) 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์     - (11.53) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (4.50) (13.86) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     (4.71) (1.71) 
ขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (13.09) (11.09) 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการกระทบยอดรายการท่ีมีสาระส าคญัของแต่ละส่วนงานกบัจ านวนรวมของกลุ่มบริษทั 
 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 ผลิตและจ าหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 

และเสาโทรคมนาคม 
จ าหน่าย 

สินคา้อุตสาหกรรม ส่วนกลาง รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
คา่เส่ือมราคา 2.47 2.67 - - 0.39 0.47 2.86 3.14 
ค่าตดัจ าหน่าย 0.06 0.10 - - 0.03 0.03 0.09 0.13 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์ รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 23.54 234.63 - - 23.54 234.63 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี) 
304.86 318.96 35.84 - 340.50 318.96 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายได้จากการขายสินคา้กบัลูกคา้รายใหญ่
จ านวน 3 รายเป็นจ านวน เงิน 16.83 ล้านบาทจากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและ                      
เสาโทรคมนาคม (31 มีนาคม 2563 : กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้ากับลูกค้ารายใหญ่จ านวน 2 รายเป็น     
จ านวนเงิน 94.50 ลา้นบาท  จากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม) 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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32. การด าเนินงานท่ียกเลิก 

 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมติัการจ าหน่ายสินทรัพย์ท่ี                   
เป็นเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จ านวน 3 โรง ก าลงัการผลิตรวม 26.9 เมกะวตัต ์ในรูปแบบของการจ าหน่าย
หุ้นสามญัในบริษทัย่อยของบริษทัจ านวน 3 บริษทัและการโอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีเงินให้กู ้ยืมของบริษัทให้กับ               
บริษทัอ่ืน และเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัซ้ือขายเสร็จสมบูรณ์ บริษทัไดโ้อนกิจการของบริษทัย่อยของ
บริษทัจ านวน 3 บริษทัให้กบับริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทั เอเซีย คลีน เอ็นเนอร์จ้ี 
จ ากดั แลว้และไดย้กเลิกการด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนดงักล่าวในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไดน้ าเสนอผลของการด าเนินงานท่ี
ยกเลิกส าหรับงวดปัจจุบันและงวดเปรียบเทียบเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม โดยมี
รายละเอียดเพ่ิมเติมดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2564 2563 
รายไดจ้ากการขาย - 121,692,380.10 
รายไดอ่ื้น - 3,053.67 

รวมรายได ้ - 121,695,433.77 
ตน้ทุนขาย - 116,086,159.63 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - 10,649,576.48 
ตน้ทุนทางการเงิน - 5,164,813.70 

รวมค่าใชจ่้าย - 131,900,549.81 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ - (10,205,116.04) 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ - (1,510,264.86) 
ขาดทุนส าหรับงวด - (11,715,380.90) 
ผลขาดทุนท่ีรับรู้ในการวดัมูลค่าใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทนุ 
      ในการจ าหน่ายกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย 

 
- 

 
- 

ก าไรจากการจ าหน่ายบริษทัยอ่ย - - 
 - - 
ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก - (11,715,380.90) 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระแสเงินสดของการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2564 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน - (40,085,111.83) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน - (1,190,594.00) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน - (14,768,446.43) 

กระแสเงินสดสุทธิ - (56,044,152.26) 
 

33.  รายได ้
 

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการจ าแนกรายได้และข้อมูลรายได้ท่ีเปิดเผยตามส่วนงานด าเนินงาน ส าหรับ                     
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 ส่วนงานด าเนินงาน 
 ผลิตและจ าหน่าย 

เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
และเสาโทรคมนาคม 

จ าหน่าย 
สินคา้อุตสาหกรรม รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 22.24 111.49 1.30 1.45 23.54 112.94 
       

รายไดจ้  าแนกตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัโดย       
- เสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 22.24 111.49 1.30 1.45 23.54 112.94 

- เสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึง - - - - - - 

รวม 22.24 111.49 1.30 1.45 23.54 112.94 
 

จ านวนรายได้ท่ีบริษทัรับรู้ในงบการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ท่ีเคย
รวมอยูใ่นหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
การผลิตและจ าหน่ายเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 851,030.80 8,533,179.70 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ไม่มีจ านวนรายไดท่ี้บริษทัรับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระท่ี
ตอ้งปฏิบติัท่ีไดป้ฏิบติัเสร็จแลว้ในงวดก่อน  



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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     34. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 

34.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการออกหนังสือ                 
ค ้าประกนัของธนาคารเป็นจ านวน 12.61 ลา้นบาท  

 

34.2    ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางธุรกิจเก่ียวกบัการ
ลงทุนในกลุ่มธุรกิจต่างประเทศจ านวน 1 สัญญา โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี โดยบริษทัมีภาระผูกพนัตอ้งจ่าย
ค่าบริการเดือนละ 175,000.00 บาท  

 

34.3    ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาจา้งท่ีปรึกษาทางการเงิน เพ่ือเป็นท่ี
ปรึกษาดา้นการจดัหาวงเงินสินเช่ือ ดูแลใหค้ าปรึกษาขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ จ านวน 1 สัญญา โดยสัญญา
มีระยะเวลา 3 ปี บริษทัมีภาระผูกพนัตอ้งจ่ายค่าบริการในอตัราคงท่ีเดือนละ 150,000.00 บาทและค่าตอบแทน
ในอตัราท่ีผนัแปรตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา  

 

34.4    ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจา้งรักษาความปลอดภยั
กบับริษทัแห่งหน่ึงจ านวน 2 สัญญาโดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี โดยมีขอ้ผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการเดือนละ                        
55,500.00  - 152,000.00 บาท  

 

34.5    กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญาจา้งงานก่อสร้างกบับริษทั 3 แห่ง ดงัน้ี 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 
 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
มูลค่าตามสญัญาทั้งส้ิน 20,013,928.57 13,855,700.00 
มูลค่าตน้ทุนท่ีรับรู้แลว้ทั้งส้ิน (7,004,875.00) (2,771,140.00) 
คงเหลือมูลค่าท่ียงัไม่ไดด้ าเนินงาน 13,009,053.57 11,084,560.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564  ไดมี้มติเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 
 

- อนุมติัเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั จากเดิม บริษทั เอ้ือวิทยา จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษทั สกาย ทาวเวอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 

 

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

 

- อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิมจ านวน 1,316,252,588.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
4,343,633,540.40 บาท โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 30,273,809,524 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับ
การจดัสรรหุน้ ดงัต่อไปน้ี 

 

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

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

 

-  อนุมติัใหจ้ดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 13,162,525,880 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 
เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอตัราส่วน              
การจดัสรร 1 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 0.04 บาท 

 

-  อนุมติัใหจ้ดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 13,162,525,880 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.10 บาท 
เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 ท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

 

-   อนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือ
และช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจ านวนไม่เกิน 13,162,525,880 หน่วย ในอตัราส่วนการจดัสรร                  
1 หุน้สามญัใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ UWC-W3 โดยไม่คิดมูลค่า 

 

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

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 1,974,378,882 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) หรือ 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จ านวนไม่เกิน 658,126,294 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท คิดเป็น              
ร้อยละ 20 ของทุนช าระแลว้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) หรือ 

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



 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 

49 

36. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเพ่ือให ้               
ออกงบการเงินไดเ้ม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

 
 


