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เรื่อง
เรียน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 /2564
สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) “บริษัท”
และบริษทั ย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีผลกำไรจาการดำเนินงาน จำนวน
119.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.48 ล้านบาท เมื่อเทียบกับในงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลกำไร จำนวน 98.37 ล้านบาท
โดยสรุปดังนี้
1. ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทอื่น การ
ผลิตและจำหน่ายวัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและพลังงานไฟฟ้า
2. ภาพรวมของผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่มีมาอย่างต่อเนื่องและค่อนข้าง
รุนแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง 13 จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่สีแดงและมีคำสั่งประกาศปิดสถานที่
เป็การชั่วคราว คุ้มเข้มแคมป์คนงานก่อสร้าง โดยห้ามรวมตัวันเกินกว่า 20 คน โดยเริ่มในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่ง
ส่งผลต่อเศรษฐกิจในไทย แต่ไม่เป็นผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญของกลุ่มบริษัทในไตรมาสนี้ ในภาคของธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิต การก่อสร้าง ยังมีงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกลุ่มบริษัทและคู่ค้า ยังมีการป้องกันและระมัดระวังอย่างดี โดยรายได้ใน
กลุ่มธุรกิจลวดเหล็ก ยังมีความเติบโตสูงขึ้นกว่าปีก่อนมากกว่า 60% เนื่องจากประเทศจีนได้ลดปริมาณส่งออกสินค้าประเภท
เหล็ก อีกทั้งได้ยกเลิกการ Rebate ภาษีส่งออก ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและราคาขายสินค้าประเภทลวดเหล็กปรับตัวขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน และการซื้อขายภายในประเทศยังสูงต่อเนื่อง และในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าในไตรมาสนี้ รายได้ยัง
ใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องมาจากมีการสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกจากภาครัฐ และการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องของ
ลูกค้า ในส่วนของธุรกิจเสาโครงเหล็ก ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid-19 ทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) เลื่อนการเปิดประมูลงานติดตั้งเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงหลายโครงการมาตั้งแต่ปลายปี 2563 จนถึงปัจจุบัน จึง
ทำให้การสั่งซึ้อเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงในปี 2564 ต้องเลื่อนออกไป อีกทั้งในเดือนมิถุนายน 2564 ได้มีการออกและเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ Right Offering ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นครบตามจำนวนที่เสนอ
ขาย ทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยมีความมั่นคง และมีความพร้อมที่จะขยายฐานธุรกิจให้เช่าสถานีโทรคมนาคมใน
ประเทศฟิลิปปินส์และธุรกิจที่จะสร้างรายได้และกำไรให้บริษัทได้ ในส่วนของธุรกิจหลักของบริษัทที่เน้นการลงทุนในบริษัท
อื่น ในไตรมาสนี้มีการรับรูผ้ ลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของราคาตลาด ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ทำให้ภาพรวมของไตรมาสนี้มีผล
ประกอบการกำไรตามคาดการณ์ไว้ และบริษัทย่อยได้ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม คือ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยหยุดการดำเนินธุรกิจที่ไม่สร้างผลกำไรและ

ขายธุรกิจเหล่านั้นออก นอกจากนี้การขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว ทำให้บริษัท ย่อยไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดำเนินงานของบริษัทร่วมที่มีผลการขาดทุนตลอด 5 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัท ย่อยยังสามารถนำเงินที่ได้จากการขายมา
เป็นเงินทุนเพื่อใช้ในธุรกิจหลักและลงทุนในธุรกิจอื่นที่สร้างผลกำไรให้แก่บริษัทในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังคงจะ
พัฒนากลยุทธ์ในการบริหารจัดการต่อไป เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจและสร้างผลกำไรและความเติบโต
ให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน
3. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
รายได้
รายได้
สาหรับไตรมาสที่ 2 (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย
รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ
เงินปั นผลรับ
กาไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
กาไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
รายได้อ่นื
รวมรายได้

สาหรับงวด 3 เดือน
2564

%

290.81 61.82%

2563

%

272.47 41.07%

11.80

2.51%

0.19

0.04%

0.13

15.00

3.19%

247.03

136.13 28.94%

22.98

16.50 3.51%
470.43 100.00%

เพิ่ ม(ลด)
%
18.34

6.73%

105.03 15.83% (93.23) -88.76%

สาหรับงวด 6 เดือน
2564

%

583.11 51.01%

2563

เพิ่ ม(ลด)
%

%

600.81 60.91%

(17.69) -2.94%

34.05

2.98%

0.19

0.02%

0.13

0.37 (232.03) 100.00%

345.33 30.21%

103.35

0.10 241.98 100.00%

3.46% 113.14 492.27%

137.23 12.01%

21.84

2.21% 115.39 528.36%

15.79 2.38% 0.71 4.48%
663.43 100.00% (193.00) -29.09%

43.23 3.78%
1,143.14 100.00%

0.00

0.06

-

216.52 21.95% (182.48) -84.28%
0.00

0.06

43.78 4.44% (0.55) -1.25%
986.42 100.00% 156.72 15.89%

ในไตรมาสที่ 2/2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 470.43 ล้านบาท ลดลง 193.00 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 29.09
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้รวมจำนวน 663.43 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได้ตามกลุม่ ธุรกิ จ
สาหรับไตรมาสที่ 2 (ล้านบาท)

รายได้จากการดาเนิ นงานต่ อเนื่ อง
กลุ่มธุรกิจลวดเหล็ก
กลุ่มธุรกิจเสาโครงเหล็ก
กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้ า
กลุ่มธุรกิจการลงทุนในบริษทั อื่น
รวมรายได้จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง

สาหรับงวด 3 เดือน
2564

%

2563

-

%

เพิ่ ม(ลด)
%

215.91

47.58%

133.39

20.62%

61.86%

14.67

3.23%

106.17

16.41%

-86.18%

72.03

15.87%

137.44

21.24%

-47.59%

151.13
453.74

33.31%
100.00%

270.01
647.01

0.42
100.00%

100.00%
-29.87%

3.1 รายได้จากการขาย
ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 จำนวน 290.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
6.73 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้จำนวน 272.47 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจลวดเหล็ก
รายได้จากการขายลวดเหล็กเพิ่ม สูงขึ้ นจากงวดเดี ยวกันของปี ก่อน 61.86% มีรายได้จากการขายสิน ค้าเพิ่ มขึ้ น
82.52 ล้านบาท สาเหตุจากประเทศจีนได้ลดปริมาณส่งออกสินค้าประเภทเหล็ก อีกทั้งได้ยกเลิกการ Rebate ภาษีส่งออก
ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและราคาขายสินค้าประเภทลวดเหล็กปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก
และต่อเนื่อง
กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า
ในไตรมาสนี้ มีเพียง 2 โรงไฟฟ้าจากพลังงานทางร่วมที่สร้างรายได้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีโรงไฟฟ้า
สร้างรายได้อยู่ 5 โรงไฟฟ้า เนื่องจากมีการจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งหมดที่ไม่ก่อให้เกิดกำไร เพื่อหยุดการ
รับรู้ผลขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่เครื่องจักรยังไม่สามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มที่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา
จึงทำให้รายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง 65.41 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 47.59
3.2 รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ
ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 จำนวน 11.80 ล้านบาท ลดลง 93.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
88.76 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้จำนวน 105.03 ล้านบาท
กลุ่มธุรกิจเสาโครงเหล็ก
รายได้จากงานโครงการและการให้บริการลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 88.76% มีรายได้ลดลง 93.23 ล้านบาท
เนื่องจากได้มีการทยอยส่งมอบงานตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลื่อนการเปิดประมูล
งานติดตั้งเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่หลายโครงการมาตั้งแต่ปลายปี 2563 จึงทำให้การสั่งซึ้อเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงในปี 2564
ต้องเลื่อนออกไป และมีผลทำให้ต้นทุนงานโครงการในงบการเงินสูงกว่ารายได้งานโครงการ ซึ่งเกิดจากการบันทึกต้นทุนของ
ค่าใช้จ่ายในโรงงานผลิตทั้งหมด โดยต้นทุนคงที่บางส่วนซึ่งเป็นต้นทุนจากกำลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้ (Cost of Idle Capacity)
มาคิดรวมเป็นต้นทุนของรายได้จากงานโครงการที่มีการผลิตจริง ซึ่งไม่เต็มกำลังการผลิตของโรงงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ผลิตเสาส่งโทรคมนาคมเพื่อส่งมอบตามสัมปทาน สร้างยอดขายในต่างประเทศ คาดว่าจะเริ่มส่งมอบสินค้าได้ในไตรมาสที่ 3
อย่างไรก็ดี บริษัทย่อยยังคงมีรายได้จากการขายโครงสร้างสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยและเสาโทรคมนาคมภายในประเทศ
ทั้งนี้ หากคิดต้นทุนผลิตที่เกิดขึ้น (ไม่รวมในส่วนของต้นทุนการผลิตที่ไม่ได้ใช้) ตามปริมาณของการผลิตงานโครงการ ทั้ ง
โครงสร้ า งสถานี ไฟฟ้ า ย่ อ ย (Substation), เสาโทรคมนาคม(Telecommunication Tower) และโครงสร้ างเหล็ ก ทั่ ว ไป
(General Fabrication) บริษัทมีกำไรขั้นต้นของแต่ละผลิตภัณฑ์ ในสัดส่วนประมาณ 15%-25%
3.3 กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มธุรกิจการลงทุนในบริษัทอืน่
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน 15.00 ล้าน
บาท เป็นการปรับมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพื่อค้า

3.4 กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน จำนวน 63.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
177.72% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรที่เกิดขึ้นจริง 22.98 ล้านบาท สำหรับไตรมาสนี้มีกำไรจากการขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (เดิม บริษัท เอือ้ วิทยา จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2564) มีการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไดเมท (สยาม)
จำกัด (มหาชน) ผ่านตลาดเอ็ม เอ ไอ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้รับรู้กำไรจำนวน 72.31 ล้านบาท
ในส่ วนของรายได้อื่ น ๆ นั้ น เป็ น รายได้จ ากการขายเศษซากวัตถุ ดิบ เงิน ปั น ผล ดอกเบี้ ย รับ และกำไรจากอัต รา
แลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
สาหรับไตรมาสที่ 2 (ล้านบาท)
ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากงานโครงการและการให้บริการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

2564

สาหรับงวด 3 เดือน
% ต่อ
2563
รายได้

241.63 51.36%
26.35 5.60%
6.50 1.38%
42.79 9.10%
0.00%
4.43 0.94%
321.70 68.38%

282.16
83.61
6.42
71.13
149.44
14.29
607.05

เพิ่ ม(ลด)
% ต่อ
รายได้

%

42.53% (40.53) -14.36%
12.60% (57.26) -68.48%

2564

สาหรับงวด 6 เดือน
% ต่อ
2563
รายได้

494.65 43.27%

เพิ่ ม(ลด)
% ต่อ
รายได้

%

600.76 60.90% (106.11) -17.66%

54.89

4.80%

1.26%

13.97

1.22%

10.72% (28.34) -39.84%

77.23

6.76%

126.16 12.79% (48.94) -38.79%

22.53% (149.44) -100.00%

-

0.00%

150.96

0.97%

0.08

2.15% (9.86) -69.02%
91.50% (285.35) -47.01%

182.80 18.53% (127.90) -69.97%
12.60

1.28%

1.36 10.80%

0.15 (150.96) 100.00%

9.19 0.80%
31.22 3.16% (22.03) -70.57%
649.93 56.85% 1,104.51 111.97% (454.58) -41.16%

ในไตรมาสที่ 2/2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 321.70 ล้านบาท ลดลง 285.35 ล้านบาท จากงวดเดียวกัน
ของปี 2563 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 607.05 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 47.01
3.5 ต้นทุนขายและต้นทุนจัดจำหน่าย
ต้นทุนขายสินค้าจำนวน 241.63 ล้านบาท ลดลง 40.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.36 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 282.16 ล้านบาท โดยแบ่งในส่วนกลุ่มธุรกิจลวดเหล็กต้นทุนขายผันแปรไปตามปริมาณการ
ขายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 1.26% รวมทั้งได้มีการบริหารจัดการด้าน สต็อค วัตถุดิบ และราคาวัตถุดิบ
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของต้นทุนขายอย่างเหมาะสมและรัดกุม ในส่วนกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า มีต้นทุนขายลดลงเนื่องจากมีการ
จำหน่ายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวลออกทั้งหมด
3.6 ต้นทุนจากงานโครงการและการให้บริการ
ต้นทุนงานโครงการและการให้บริการ จำนวน 26.35 ล้านบาท ลดลง 57.26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 68.48 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 83.61 ล้านบาท โดยผันแปรไปตามปริมาณงานโครงการทีส่ ่งมอบให้แก่
ลูกค้า อีกทั้งเป็นผลมาจากบริษัทการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.7 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ผลขาดทุนจากด้อยค่าของสินทรัพย์และต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 42.79 ล้านบาท ลดลง 28.34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.84 เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 71.13 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรายได้กจิ กรรมหลักทีล่ ดลง มีการปรับโครงสร้าง
พนักงานและมีการปรับลดค่าใช้จา่ ยที่เกินความจำเป็น และปีก่อนมีการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 3 โรงของ
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งมีการจ่ายคืนหุ้นกู้ของบริษัทย่อย และมีการลดวงเงินสินเชื่อของกลุ่มบริษัท
ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลง
4.

ฐานะทางการเงิน
ฐานะทางการเงิน
ณ 30 มิย. 2564

30-มิ.ย.
2564

สิ นทรัพ ย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์รวม
หนี้ สิน
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หนี้ สินรวม
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไร(ขาดทุน)สะสม-จัดสรรสารองตามกฏหมาย
กาไร(ขาดทุน)สะสม-ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ส่วนของผู้ถอื หุ้นบริ ษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น

4.1

31-ธ.ค.
2563
ปรับปรุงใหม่

เพิ่ ม(ลด)
ล้านบาท
%

2,083.95
1,366.50
3,450.46

1,241.73
1,462.58
2,704.31

842.23
(96.08)
746.15

67.83%
-6.57%
27.59%

346.19
491.50
837.69

401.09
400.94
802.03

(54.89)
90.55
35.66

-13.69%
22.59%
4.45%

745.14
891.31
45.39
(245.72)
500.02
1,936.14
676.63
2,612.77

745.14
891.31
45.40
(553.33)
479.91
1,608.43
293.85
1,902.28

0.00%
0.00
0.00%
(0.01)
-0.02%
307.61 -55.59%
20.11
4.19%
327.71
20.37%
382.78 130.26%
710.49
37.35%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,450.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 746.15 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.59 เมื่อเปรียบเทียบกับ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,704.31 ล้านบาท ทั้งนี้
รายการเปลีย่ นแปลงที่สำคัญประกอบด้วย
ลูกหนี้การค้าลดลงและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – กิจการอื่น เพิ่มขึ้น 55.98 ล้านบาท เนื่องมาจากขายสินค้าในกลุ่ ม
ธุรกิจลวดเหล็กเพิ่มขึ้น
สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 107.98 ล้านบาท มาจากมีการสั่งซื้อวัตถุดิบและผลิตสินค้าเพื่อเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้า
และการจัดการควบคุมที่รัดกุมขึ้น

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 328.45 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
สินทรัพย์ไม่หมุ นเวียนที่ ถือไว้เพื่อขาย ลดลง 4.10 ล้านบาท เนื่องมาจากการที่บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด
(มหาชน) จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน เพิม่ ขึ้น 8.70 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
(มหาชน) มีการฝากเงินเพื่อขยายวงเงินการในซื้อวัตถุดิบ และบริษทั ย่อยได้รับเงินฝากค้ำประกันงานสัญญาขุดเจาะท่อใต้ดิน
สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง 25.76 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากบริษทั ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับ
การช่วยเหลือช่วง Covid-19 ปรับลดค่าเช่าที่ดินจากการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ลดลง เนื่องมาจากกลุ่มบริษทั มีกำไรเพิ่มมากขึ้นทำให้สามารถใช้สินทรัพย์ทาง
ภาษีได้มากขึ้น
4.2

หนี้สิน

ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2564 กลุ่ ม บริ ษั ท มี ห นี้ สิ น รวม 837.69 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จำนวน 35.66 ล้ า นบาท เมื่ อ
เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีจำนวน 802.03 ล้านบาท โดยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มมาก
ขึ้นจากยอดสินค้าคงเหลือที่สูงขึ้นและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่สูงขึ้นจากการประมาณการคำนวณยอดภาษีจากผลการ
ดำเนินงาน
4.3

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทจำนวน 1,936.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 327.71 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ปรับปรุงแล้ว) ซึ่งมีจำนวน 1,608.43 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลกำไร
เบ็ดเสร็จสำหรับงวด 6 เดือนของปี 2564
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง)
กรรมการ

