
 

 

 

 

 

 

บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานของผูส้อบบญัชีและขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้) 

 

  



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ  วันท่ี 30 กันยายน  

พ.ศ. 2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและเกา้

เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับ

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ของบริษทั เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง

กาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี

ขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ือง

ท่ีมีนัยสําคัญทั้ งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ขา้พเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 

ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

 

 

(นางสาวกมลเมตต ์ กฤตยาเกียรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  10435 

วนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  



บริษทั เวล เกรด เอ็นจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2565

30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

หมายเหตุ สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 194,886,058.11        349,379,082.22        139,275,267.55        268,643,968.15        

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 5 4,163,059.31            4,156,886.33            4,163,059.31            4,156,886.33            

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น 6 348,803,851.92        347,665,388.91        311,700,682.91        324,704,508.15        

สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา - หมุนเวยีน 7 316,930,990.51        343,074,935.75        257,467,112.30        265,993,460.14        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 8 -                            -                           21,000,000.00          3,500,000.00            

สินคา้คงเหลือ 9 40,453,962.76          11,894,779.13          39,904,237.81          11,713,716.47          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 905,237,922.61        1,056,171,072.34     773,510,359.88        878,712,539.24        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา - ไม่หมุนเวยีน 7 88,885,315.49          40,750,142.61          66,985,549.87          40,490,354.98          

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั 11 36,053,644.79          37,476,395.67          33,442,525.30          34,866,877.54          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                            -                           12,719,987.50          32,519,987.50          

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 400,967,104.88        346,390,434.69        400,205,791.31        345,645,759.94        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 68,247,096.80          69,671,071.86          67,874,369.40          68,978,997.01          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 15 3,039,704.35            4,280,524.13            3,039,704.35            4,280,524.13            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 18,880,927.54          3,654,043.29            18,880,927.54          3,584,880.90            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 17 64,705,801.98          34,833,958.87          63,367,559.23          33,608,817.97          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 680,779,595.83        537,056,571.12        666,516,414.50        563,976,199.97        

รวมสินทรัพย์ 1,586,017,518.44     1,593,227,643.46     1,440,026,774.38     1,442,688,739.21     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) ………............................................................................................ กรรมการตามอาํนาจ

               (  นายเกรียงศกัดิ�    บวันุ่ม )    (  นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม )

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

สินทรัพย์



บริษทั เวล เกรด เอ็นจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2565

30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

หมายเหตุ สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 18 180,828,906.97        146,558,107.69        160,781,597.98        124,387,281.44        

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 19 335,869,533.51        349,848,471.36        298,344,790.27        328,169,344.88        

หนี� สินที�เกิดจากสญัญา - หมุนเวยีน 7 302,663,603.94        333,610,592.31        228,028,530.09        235,041,996.80        

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�จะครบ

กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 22 15,726,200.00          10,341,600.00          15,726,200.00          10,341,600.00          

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าที�ถึง

กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 21 18,212,144.18          18,071,662.42          17,826,399.39          17,647,593.62          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,099,669.92            1,480,889.32            -                           -                            

ประมาณการหนี� สินจากโครงการก่อสร้าง 20 72,250,466.75          -                           72,250,466.75          -                            

รวมหนี�สินหมุนเวียน 926,650,525.27        859,911,323.10        792,957,984.48        715,587,816.74        

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 22 53,746,750.00          16,764,328.05          53,746,750.00          16,764,328.05          

หนี� สินตามสญัญาเช่า 21 29,422,972.76          33,503,182.60          29,422,972.76          33,225,692.67          

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ 

ผลประโยชน์พนกังาน 23 6,331,897.00            4,779,151.00            6,331,897.00            4,779,151.00            

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 10,021,018.63          8,627,064.18            10,021,018.63          8,627,064.18            

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 99,522,638.39          63,673,725.83          99,522,638.39          63,396,235.90          

รวมหนี�สิน 1,026,173,163.66     923,585,048.93        892,480,622.87        778,984,052.64        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) ………............................................................................................ กรรมการตามอาํนาจ

               (  นายเกรียงศกัดิ�    บวันุ่ม )    (  นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม )

- 2 -

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น



บริษทั เวล เกรด เอ็นจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2565

30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ (ตรวจสอบแลว้)

หมายเหตุ สอบทานแลว้) สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 300,000,000.00        300,000,000.00        300,000,000.00        300,000,000.00        

ทุนที�ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 300,000,000.00        300,000,000.00        300,000,000.00        300,000,000.00        

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 276,960,000.00        276,960,000.00        276,960,000.00        276,960,000.00        

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 24 19,025,000.00          19,025,000.00          19,025,000.00          19,025,000.00          

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (36,140,645.22)         73,439,431.10          (48,438,848.49)        67,719,686.57          

          รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 559,844,354.78        669,424,431.10        547,546,151.51        663,704,686.57        

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                            218,163.43               -                           -                            

               รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 559,844,354.78        669,642,594.53        547,546,151.51        663,704,686.57        

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,586,017,518.44     1,593,227,643.46     1,440,026,774.38     1,442,688,739.21     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) ………............................................................................................ กรรมการตามอาํนาจ

               (  นายเกรียงศกัดิ�    บวันุ่ม )    (  นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม )

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

- 3 -



งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างและบริการ 401,188,020.95     293,617,110.26     336,825,333.59     273,750,798.22     

ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้างและบริการ (396,936,699.69) (267,606,115.38) (340,038,221.24) (249,213,374.23)

กาํไร(ขาดทุน)ขั�นตน้ 4,251,321.26         26,010,994.88       (3,212,887.65) 24,537,423.99       

รายไดอื้�น 2,584,897.37         1,378,021.80         7,567,449.77         3,088,021.80         

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 6,836,218.63         27,389,016.68       4,354,562.12         27,625,445.79       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (22,146,534.77) (22,624,955.93) (21,494,124.97) (21,741,439.89)

กาํไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (15,310,316.14) 4,764,060.75         (17,139,562.85) 5,884,005.90         

รายไดท้างการเงิน 32,943.31              39,799.15              226,109.61            51,412.03              

ตน้ทุนทางการเงิน (2,940,665.55) (684,666.48) (2,813,168.28) (662,152.37)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (18,218,038.38) 4,119,193.42         (19,726,621.52) 5,273,265.56         

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 16 929,142.86            (186,568.27) 1,985,901.66         (137,424.48)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (17,288,895.52) 3,932,625.15         (17,740,719.86) 5,135,841.08         

ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก 10 (94,649.02) -                         -                         -                         

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (17,383,544.54) 3,932,625.15         (17,740,719.86) 5,135,841.08         

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น :

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสาํหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         -                         -                         -                         

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด (17,383,544.54) 3,932,625.15         (17,740,719.86) 5,135,841.08         

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

     ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (17,382,598.05) 3,934,174.12         (17,740,719.86) 5,135,841.08         

     ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (946.49) (1,548.97) -                         -                         

(17,383,544.54) 3,932,625.15         (17,740,719.86) 5,135,841.08         

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

     ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (17,382,598.05) 3,934,174.12         (17,740,719.86) 5,135,841.08         

     ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (946.49) (1,548.97) -                         -                         

(17,383,544.54) 3,932,625.15         (17,740,719.86) 5,135,841.08         

กาํไรต่อหุน้ : 31

     กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท)

          จากการดาํเนินงานต่อเนื�องของบริษทัใหญ่ (0.0288) 0.0066                   (0.0296) 0.0086                   

          จากการดาํเนินงานที�ยกเลิก (0.0002) 0.0000 0.0000 0.0000

     กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐานรวม (0.0290) 0.0066 (0.0296) 0.0086

     จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (หุน้) 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) ………............................................................................................ กรรมการตามอาํนาจ

                 (  นายเกรียงศกัดิ�    บวันุ่ม )    (  นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม )                     

บริษทั เวล เกรด เอ็นจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับงวดสามเดือน สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2565 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม (บาท)



งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างและบริการ 1,299,457,307.92       652,524,618.31       1,118,527,658.30       632,898,410.34       

ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้างและบริการ (1,319,425,366.71) (603,107,729.31) (1,161,620,634.79) (585,014,280.05)

กาํไร(ขาดทุน)ขั�นตน้ (19,968,058.79) 49,416,889.00         (43,092,976.49) 47,884,130.29         

รายไดอื้�น 4,653,241.01              2,477,460.75           14,789,014.97            53,867,460.75         

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้าย (15,314,817.78) 51,894,349.75         (28,303,961.52) 101,751,591.04       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (68,538,593.79) (65,195,376.02) (66,635,513.14) (64,127,262.15)

กาํไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (83,853,411.57) (13,301,026.27) (94,939,474.66) 37,624,328.89         

รายไดท้างการเงิน 211,944.62                 305,175.16              573,874.14                 285,172.99              

ตน้ทุนทางการเงิน (7,596,589.15) (1,906,842.14) (7,088,981.18) (1,884,328.03)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (91,238,056.10) (14,902,693.25) (101,454,581.70) 36,025,173.85         

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 16 12,163,607.59            (1,193,240.02) 15,296,046.64            (1,082,018.86)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง (79,074,448.51) (16,095,933.27) (86,158,535.06) 34,943,154.99         

ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก 10 (510,735.16) -                           -                             -                           

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (79,585,183.67) (16,095,933.27) (86,158,535.06) 34,943,154.99         

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น :

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสาํหรับงวด-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                             -                           -                             -                           

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด (79,585,183.67) (16,095,933.27) (86,158,535.06) 34,943,154.99         

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)

     ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (79,580,076.32) (16,092,019.47) (86,158,535.06) 34,943,154.99         

     ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (5,107.35) (3,913.80) -                             -                           

(79,585,183.67) (16,095,933.27) (86,158,535.06) 34,943,154.99         

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

     ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (79,580,076.32) (16,092,019.47) (86,158,535.06) 34,943,154.99         

     ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (5,107.35) (3,913.80) -                             -                           

(79,585,183.67) (16,095,933.27) (86,158,535.06) 34,943,154.99         

กาํไรต่อหุน้ : 31

     กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท)

          จากการดาํเนินงานต่อเนื�องของบริษทัใหญ่ (0.1318) (0.0268) (0.1436) 0.0582                     

          จากการดาํเนินงานที�ยกเลิก (0.0009) 0.0000 0.0000 0.0000

     กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั�นพื�นฐานรวม (0.1327) (0.0268) (0.1436) 0.0582

     จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (หุน้) 600,000,000               600,000,000            600,000,000               600,000,000            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) ………............................................................................................ กรรมการตามอาํนาจ

                 (  นายเกรียงศกัดิ�    บวันุ่ม )    (  นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม )                     

บริษทั เวล เกรด เอ็นจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สาํหรับงวดเกา้เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2565 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม (บาท)



ส่วนที�เป็นของ รวมส่วนของ

ทุนที�ออก กาํไร(ขาดทุน)สะสม รวมส่วนที�เป็น ส่วนไดเ้สียที�ไม่มี ผูถื้อหุ้น

และชาํระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม

ทุนสาํรอง

หมายเหตุ ตามกฎหมาย

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 300,000,000.00 276,960,000.00     15,525,000.00 62,904,048.16 655,389,048.16 723,501.27 656,112,549.43 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น สาํหรับงวด 9 เดือน :

        เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 25 -                        -                         -                        -                        -                        (500,000.00) (500,000.00)

        ขาดทุนสาํหรับงวด -                        -                         -                        (16,092,019.47) (16,092,019.47) (3,913.80) (16,095,933.27)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2564 300,000,000.00 276,960,000.00     15,525,000.00 46,812,028.69 639,297,028.69 219,587.47 639,516,616.16 

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 300,000,000.00 276,960,000.00 19,025,000.00 73,439,431.10 669,424,431.10 218,163.43 669,642,594.53 

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น สาํหรับงวด 9 เดือน :

        บริษทัยอ่ยเลิกกิจการ 10 -                        -                         -                        -                        -                        (213,056.08) (213,056.08)

        เงินปันผลจ่าย 25 -                        -                         -                        (30,000,000.00) (30,000,000.00) -                        (30,000,000.00)

        ขาดทุนสาํหรับงวด -                        -                         -                        (79,580,076.32) (79,580,076.32) (5,107.35) (79,585,183.67)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2565 300,000,000.00 276,960,000.00 19,025,000.00 (36,140,645.22) 559,844,354.78 -                        559,844,354.78 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) ………............................................................................................ กรรมการตามอาํนาจ

                    (  นายเกรียงศกัดิ�    บวันุ่ม )    (  นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม )                     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

สาํหรับงวดเกา้เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2565 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม (บาท)

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่



ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่าหุน้

และชาํระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

หมายเหตุ ทุนสาํรองตามกฎหมาย

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2564 300,000,000.00     276,960,000.00     15,525,000.00     11,107,343.74        603,592,343.74     

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ สาํหรับงวด 9 เดือน :

        กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                      34,943,154.99        34,943,154.99       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2564 300,000,000.00     276,960,000.00     15,525,000.00     46,050,498.73        638,535,498.73     

ยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม 2565 300,000,000.00     276,960,000.00     19,025,000.00     67,719,686.57        663,704,686.57     

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ สาํหรับงวด 9 เดือน :

        เงินปันผลจ่าย 25 -                        -                        -                      (30,000,000.00)      (30,000,000.00)     

        ขาดทุนสาํหรับงวด -                        -                        -                      (86,158,535.06)      (86,158,535.06)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2565 300,000,000.00     276,960,000.00     19,025,000.00     (48,438,848.49)      547,546,151.51     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) ………............................................................................................ กรรมการตามอาํนาจ

               (  นายเกรียงศกัดิ�    บวันุ่ม )    (  นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม )                     

บริษทั เวล เกรด เอ็นจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ (ต่อ)

สาํหรับงวดเกา้เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2565 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

กาํไร(ขาดทุน)สะสม



2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

การดาํเนินงานต่อเนื�อง (79,074,448.51)        (16,095,933.27)        (86,158,535.06)        34,943,154.99         

การดาํเนินงานที�ยกเลิก (510,735.16)             -                           -                           -                           

     กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด (79,585,183.67)        (16,095,933.27)        (86,158,535.06)        34,943,154.99         

     ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

         จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (12,094,445.20)        1,193,240.02           (15,296,046.64)        1,082,018.86           

ค่าเสื�อมราคา 23,627,989.99         17,457,708.95         23,486,420.40         17,446,839.57         

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9,740,540.03           5,865,700.10           9,421,192.58           5,797,798.04           

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 1,240,819.78           1,240,892.82           1,240,819.78           1,240,892.82           

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (346,740.59)             460,038.87              (346,740.59)             460,038.87              

ขาดทุนจากการเลิกใชสิ้นทรัพยถ์าวร 497,324.82              -                           497,324.82              -                           

เงินปันผลรับจากกิจการร่วมคา้ -                           -                           (1,292,552.40)          (49,500,000.00)        

ประมาณการหนี� สินจากโครงการก่อสร้าง 72,250,466.75         -                           72,250,466.75         -                           

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับ 

       ผลประโยชน์พนกังาน 1,552,746.00           1,170,391.00           1,552,746.00           1,170,391.00           

ประมาณการหนี� สินระยะยาว 1,393,954.45           (5,297,419.26)          1,393,954.45           (5,297,419.26)          

รายไดท้างการเงิน (211,944.62)             (305,175.16)             (573,874.14)             (285,172.99)             

ตน้ทุนทางการเงิน 7,596,589.15           1,894,039.60           7,088,981.18           1,884,328.03           

     การเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์

         ดาํเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น (1,138,463.01)          (43,084,479.11)        14,454,214.63         (3,366,865.69)          

สินทรัพยที์�เกิดจากสญัญา (21,991,227.64)        (128,710,582.80)      (17,968,847.05)        (105,539,982.92)      

สินคา้คงเหลือ (28,559,183.63)        (20,292,869.45)        (28,190,521.34)        (19,892,404.05)        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 281,740.73              (243,205.42)             281,422.27              301,994.58              

     การเปลี�ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี� สิน

         ดาํเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น (14,047,011.96)        127,881,949.40       (29,838,142.74)        115,562,103.30       

หนี� สินที�เกิดจากสญัญา (30,946,988.37)        232,097,913.29       (7,013,466.71)          130,231,355.68       

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (70,739,016.99)        175,232,209.58       (55,011,183.81)        126,239,070.83       

เงินสดจ่ายดอกเบี�ย (6,078,181.90)          (1,197,558.89)          (5,648,719.66)          (1,209,171.77)          

เงินสดรับดอกเบี�ยรับ 211,944.62              293,562.28              416,037.15              273,560.11              

จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (33,667,242.29)        (21,408,628.19)        (30,040,163.53)        (16,436,749.93)        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (110,272,496.56)      152,919,584.78       (90,284,029.85)        108,866,709.24       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) ………............................................................................................ กรรมการตามอาํนาจ

               (  นายเกรียงศกัดิ�    บวันุ่ม )    (  นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม )                     

บริษทั เวล เกรด เอ็นจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับงวดเกา้เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2565 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยถ์าวร (75,412,971.42)        (106,197,382.97)      (75,254,763.01)        (105,836,492.97)      

เงินสดรับจากการคืนทุนในการร่วมคา้ -                           -                           19,800,000.00         -                           

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมคา้ -                           -                           -                           (1,470,000.00)          

เงินสดรับจากเงินปันผลของกิจการร่วมคา้ -                           -                           -                           49,500,000.00         

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 432,998.61              27,420.00                432,998.61              27,420.00                

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั�น - กิจการ

       ที�เกี�ยวขอ้งกนั -                           -                           1,500,000.00           -                           

เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั�น - กิจการ

       ที�เกี�ยวขอ้งกนั -                           -                           (19,000,000.00)        (3,500,000.00)          

เงินสดจ่ายจากการซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                           (65,885.00)               -                           (65,885.00)               

เงินลงทุนชั�วคราว(เพิ�ม)ลด (6,172.98)                 (12,309.39)               (6,172.98)                 (12,309.39)               

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั 1,422,750.88           (6,721,932.26)          1,424,352.24           (4,121,932.26)          

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (73,563,394.91)        (112,970,089.62)      (71,103,585.14)        (65,479,199.62)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั�น

       จากสถาบนัการเงิน 643,246,044.12       107,278,577.38       513,070,927.11       107,278,577.38       

เงินสดจ่ายจากการคืนเงินกูย้มืระยะสั�น 

       จากสถาบนัการเงิน (608,975,244.84)      (86,567,214.52)        (476,676,610.57)      (86,567,214.52)        

เงินสดรับจากการเงินกูย้มืระยะยาว

       จากสถาบนัการเงิน 51,678,421.95         -                           51,678,421.95         -                           

เงินสดจ่ายจากการคืนเงินกูย้มืระยะยาว

       จากสถาบนัการเงิน (9,311,400.00)          (4,274,400.00)          (9,311,400.00)          (4,274,400.00)          

เงินสดจ่ายหนี� สินตามสญัญาเช่า (17,117,629.31)        (8,125,782.22)          (16,778,155.62)        (8,053,560.01)          

เงินสดจ่ายเงินปันผล (29,964,268.48)        (500,000.00)             (29,964,268.48)        -                           

เงินสดจ่ายจากส่วนไดเ้สียที�

       ไม่มีอาํนาจควบคุม (213,056.08)             -                           -                           -                           

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 29,342,867.36         7,811,180.64           32,018,914.39         8,383,402.85           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (154,493,024.11)      47,760,675.80         (129,368,700.60)      51,770,912.47         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 349,379,082.22       445,931,372.33       268,643,968.15       351,423,043.82       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ�นงวด 194,886,058.11       493,692,048.13       139,275,267.55       403,193,956.29       

การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินสดเพิ�มเติมดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(ลงชื�อ) ………............................................................................................ กรรมการตามอาํนาจ

               (  นายเกรียงศกัดิ�    บวันุ่ม )    (  นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม )                     
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บริษทั เวล เกรด เอ็นจิเนียริ�ง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับงวดเกา้เดือน สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2565 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ / สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

(  นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    (  นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว) 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

1.1.1 บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จดทะเบียนเป็น บริษัทจํากัด  

เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2553 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563  

เลขทะเบียน 0107563000061 

1.1.2 บริษทัฯ มีสถานประกอบการตั้งอยู่เลขท่ี 50/1203 หมู่ท่ี 9 ตาํบลบางพูด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบุรีและมีสาขาจํานวน 1 แห่ง ตั้ งอยู่ท่ี 73 หมู่ท่ี 7 ตําบลบางเด่ือ อําเภอเมืองปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี 

1.1.3 บริษทั เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ("กลุ่มบริษทั") ประกอบธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง เป็นท่ีปรึกษาออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้น

อย่างต่อเน่ืองทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 

สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ 

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว และประเมินผล

กระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

1.3.1 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย

สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

งบการเงินของกลุ่มบริษทั จดัทาํขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบ

ของรายการในงบการเงินยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํขึ้น โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตาม

ขอ้กาํหนด สําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั กิจกรรม เหตุการณ์และ

สถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ใหซ้ํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น การอ่าน 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

งบการเงินรวมระหว่างกาล ประกอบดว้ย งบการเงินของบริษทั เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่และงบการเงินบริษทัย่อย ซ่ึงบริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 

(มหาชน) เขา้ถือหุน้หรือมีอาํนาจควบคุมอยา่งเป็นสาระสาํคญัในบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

   อตัราการถือหุ้นหรือส่วนไดเ้สีย 

   ร้อยละ 

ช่ือบริษทัยอ่ย ความสัมพนัธ์ ประเภทธุรกิจ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

กิจการร่วมคา้ PSE-WGE บริษทัยอ่ย รับเหมาก่อสร้าง 

(ส้ินสุดวนัท่ี 13 

กนัยายน 2565) 

- 99 

บริษทั ดบัเบิ้ลย ูทีม จาํกดั บริษทัยอ่ย รับเหมาก่อสร้าง 100 100 

กิจการร่วมคา้ CC-WGE บริษทัยอ่ย รับเหมาก่อสร้าง 49 49 

กิจการร่วมคา้ UEC-WGE บริษทัยอ่ย รับเหมาก่อสร้าง 49 49 

กิจการร่วมคา้ WP บริษทัยอ่ย รับเหมาก่อสร้าง 49 49 

1.3.2 รายการบญัชีระหวา่งกนั 

ในการจดัทาํงบการเงินรวม รายการบญัชีระหวา่งกนัท่ีเป็นสาระสาํคญัไดต้ดัออกในงบการเงิน

รวมแลว้ 
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

1.3.3 งบการเงินรวมน้ีจดัทาํขึ้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงงบการเงินรวม และผลการดาํเนินงาน

รวมของบริษทั เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยเท่านั้น การใชข้อ้มูลตาม

งบการเงินรวมเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นอาจมีขอ้จาํกดัดา้นลกัษณะธุรกิจท่ีค่อนขา้งแตกต่างกนัใน

บรรดาบริษทัยอ่ยท่ีนาํงบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม 

1.3.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมี

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกับวิธี

ปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน รวมถึงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบั

ผูใ้ชม้าตรฐาน 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.3.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2566 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึง

จะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี

เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของ กลุ่มบริษัทเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้น โดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น

งบการเงินสาํหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

2. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการบัญชีที่สําคัญ 

ในการจัดทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติท่ีมี

ผลกระทบต่อการนาํนโยบายการบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายซ่ึง

ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

3. รายการกบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว 

เป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น 

ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

บุคคลหรือกิจการ 

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการคา้ นโยบายราคา 

1. กิจการร่วมคา้ PSE-WGE บริษทัยอ่ย 

(ส้ินสุดวนัท่ี 13 

กนัยายน 2565) รายไดจ้ากการบริการ ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

  รายไดอ้ื่น-ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

  ดอกเบ้ียจ่าย-เงินกูย้ืม อตัราดอกเบ้ีย MLR + 0.50 % 

2. กิจการร่วมคา้ CC-WGE บริษทัยอ่ย รายไดจ้ากการบริการ ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

  รายไดอ้ื่น-ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

  

ดอกเบ้ียรับ-เงินให้

กูย้ืม 

อตัราดอกเบ้ีย MLR + 0.50 % 

3. กิจการร่วมคา้ UEC-WGE บริษทัยอ่ย รายไดจ้ากการบริการ ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

  รายไดอ้ื่น-ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

  

ดอกเบ้ียรับ-เงินให้

กูย้ืม 

อตัราดอกเบ้ีย MLR + 0.50 % 

4. กิจการร่วมคา้ WP บริษทัยอ่ย รายไดจ้ากการบริการ ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

  รายไดอ้ื่น-ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

  

ดอกเบ้ียรับ-เงินให้

กูย้ืม 

อตัราดอกเบ้ีย MLR + 0.50 % 

5.  นาย เกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม กรรมการผูจ้ดัการ ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

6. ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ชินวรยะลา   ก่อสร้าง ผูร่้วมลงทุนในกิจการ

ร่วมคา้ 

ดอกเบ้ียจ่าย-เงินกูย้ืม อตัราดอกเบ้ีย MLR  

7.บริษทั เอกชยัอุบล(2523) จาํกดั ผูร่้วมลงทุนในกิจการ

ร่วมคา้ 

ดอกเบ้ียจ่าย-เงินกูย้ืม อตัราดอกเบ้ีย MLR  

8.ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พิจิตรสุวรรณ วิศวกร ผูร่้วมลงทุนในกิจการ

ร่วมคา้ 

ดอกเบ้ียจ่าย-เงินกูย้ืม อตัราดอกเบ้ีย MLR  
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

3.1 รายการและจาํนวนเงินดา้นงบแสดงฐานะการเงินกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั เป็นดงัน้ี 

 
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น     

กิจการร่วมคา้ PSE-WGE  -   -  1,292,552.40 173,204.65 

กิจการร่วมคา้ CC-WGE  -   -  12,048,949.64 2,159,101.24 

กิจการร่วมคา้ UEC-WGE  -   -  2,869,267.56 1,503,521.30 

กิจการร่วมคา้ WP  -   -  4,612,990.43 2,137,609.29 

ดอกเบ้ียคา้งรับ     

กิจการร่วมคา้ CC-WGE  -   -  151,294.52 - 

กิจการร่วมคา้ UEC-WGE  -   -  - 31,567.40 

กิจการร่วมคา้ WP  -   -  70,822.20 32,712.33 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น     

กิจการร่วมคา้ CC-WGE - - 8,000,000.00 - 

กิจการร่วมคา้ UEC-WGE  -   -   - 1,500,000.00 

กิจการร่วมคา้ WP  -   -  13,000,000.00 2,000,000.00 

ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนด     

กิจการร่วมคา้ PSE-WGE  -   -  - 11,331.15 

กิจการร่วมคา้ CC-WGE  -   -  788,248.86 141,212.83 

กิจการร่วมคา้ UEC-WGE  -   -  187,709.08 98,361.19 

กิจการร่วมคา้ WP  -   -  301,784.42 130,217.91 

เจา้หน้ีอื่นๆ     

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ชินวรยะลา     

ก่อสร้าง 567,840.00 532,393.20 - - 

บริษทั เอกชยัอบุล(2523) จาํกดั 563,787.68 528,593.85 - - 

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พิจิตรสุวรรณ     

วิศวกร 610,000.00 544,310.13 - - 



- 6 - 

 

(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

3.2 รายการและจาํนวนเงินดา้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2565 และ 2564 กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั เป็นดงัน้ี 

 
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2565 2564 2565 2564 

รายไดอ้ื่น-ค่าบริการ     

กิจการร่วมคา้ PSE-WGE  -   -   83,783.30    286,034.64 

กิจการร่วมคา้ CC-WGE  -   -   2,535,813.75  2,689,800.00 

กิจการร่วมคา้ UEC-WGE  -   -   1,910,270.00  865,931.00 

กิจการร่วมคา้ WP  -   -   2,564,071.00  131,180.00  

รายไดอ้ื่น-ค่าเช่า     

กิจการร่วมคา้ CC-WGE  -   -  1,958,077.16 604,210.72 

กิจการร่วมคา้ UEC-WGE  -   -  1,545,898.22 250,529.56  

กิจการร่วมคา้ WP  -   -  1,747,135.01  3,440.00  

เงินปันผลรับ     

กิจการร่วมคา้ PSE-WGE  -   -  1,292,552.40 -   

รายไดท้างการเงิน     

กิจการร่วมคา้ CC-WGE  -   -  84,234.24  -  

กิจการร่วมคา้ UEC-WGE  -   -  13,575.62 8,995.89  

กิจการร่วมคา้ WP  -   -  95,356.44 2,616.99 

ค่าเช่า     

นาย เกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม - 21,052.63 - 21,052.63 

ดอกเบ้ียเงินกู ้     

กิจการร่วมคา้ PSE-WGE - - 94,865.75 - 

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ชินวรยะลาก่อสร้าง 6,904.87  6,560.70   -   -  

บริษทั เอกชยัอบุล(2523) จาํกดั 6,756.44 4,292.35  -   -  

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พิจิตรสุวรรณ วิศวกร 2,025.31 1,949.49  -   -  

ค่าธรรมเนียม     

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ชินวรยะลาก่อสร้าง 5,165.49 4,515.61 - - 

บริษทั เอกชยัอบุล(2523) จาํกดั 5,227.78 3,065.38 - - 

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พิจิตรสุวรรณ วิศวกร 7,823.36 6,419.76 - - 
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

3.3 รายการและจาํนวนเงินด้านงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 

2565 และ 2564 กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั เป็นดงัน้ี 

 งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากการขายวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง     

กิจการร่วมคา้ CC-WGE  -   -  51,135.00 -  

กิจการร่วมคา้ UEC-WGE  -   -  2,086.56 -  

รายไดอ้ื่น-ค่าบริการ     

กิจการร่วมคา้ PSE-WGE  -   -  573,186.70 889,300.63 

กิจการร่วมคา้ CC-WGE  -   -   6,239,104.75 2,689,800.00 

กิจการร่วมคา้ UEC-WGE  -   -   3,744,616.00 865,931.00  

กิจการร่วมคา้ WP  -   -   8,001,609.00 131,180.00  

รายไดอ้ื่น-ค่าเช่า     

กิจการร่วมคา้ CC-WGE  -   -  3,895,112.97 604,210.72  

กิจการร่วมคา้ UEC-WGE  -   -  4,613,872.77 250,529.56  

กิจการร่วมคา้ WP  -   -  6,343,206.89 3,440.00  

เงินปันผลรับ     

กิจการร่วมคา้ PSE-WGE  -   -  1,292,552.40 49,500,000.00   

รายไดท้างการเงิน     

กิจการร่วมคา้ CC-WGE  -   -  151,294.52 - 

กิจการร่วมคา้ UEC-WGE  -   -  57,982.60 8,995.89 

กิจการร่วมคา้ WP  -   -  173,538.91 2,616.99  

ค่าเช่า     

นาย เกรียงศกัด์ิ บวันุ่ม - 148,772.97 - 148,772.97 
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

 
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2565 2564 2565 2564 

ดอกเบ้ียเงินกู ้     

กิจการร่วมคา้ PSE-WGE - - 94,865.75 - 

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ชินวรยะลาก่อสร้าง 20,452.62 6,560.70  -   -  

บริษทั เอกชยัอบุล(2523) จาํกดั 20,017.14 4,292.35   -   -  

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พิจิตรสุวรรณ วิศวกร 14,016.22 1,949.49  -   -  

ค่าธรรมเนียม     

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ชินวรยะลาก่อสร้าง 14,994.17 4,515.61 - - 

บริษทั เอกชยัอบุล(2523) จาํกดั 15,176.70 3,065.38 - - 

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พิจิตรสุวรรณ วิศวกร 51,673.65 6,419.76 - - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการคํ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือธนาคารใหแ้ก่บริษทัยอ่ย จาํนวนเงินรวม 422.00 ลา้นบาท และ 477.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เงินสด  764,909.99  727,052.00  629,909.99  611,052.00 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั  56,748,678.26  53,820,962.86  24,792,129.58  43,622,088.31 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 137,372,469.86 294,831,067.36 113,853,227.98 224,410,827.84 

รวม 194,886,058.11 349,379,082.22 139,275,267.55 268,643,968.15 

5. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน/เงินฝากประจํา 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัท มีเงินฝากประจาํ 12 เดือน จาํนวน 4.16  

ลา้นบาท (งบเฉพาะกิจการ จาํนวน 4.16 ลา้นบาท) 
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 275,430,990.80   247,438,832.11   229,427,689.31    230,386,448.39 

ตัว๋เงินรับการคา้ -  8,691,588.79 -  8,691,588.79 

รวมลูกหน้ีการคา้ 275,430,990.80   256,130,420.90  229,427,689.31  239,078,037.18 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บริษทัยอ่ย     

อ่ืนๆ - -  19,531,207.63  5,973,436.48 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - -  222,116.72  64,279.73 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บริษทัอ่ืน     

เงินมดัจาํ - วสัดุก่อสร้าง  25,873,215.49   23,606,394.92  22,759,725.49  20,610,434.92 

ค่าจา้งผูรั้บเหมาจ่ายล่วงหนา้  13,484,451.92   24,805,650.93  13,259,523.92  24,605,650.93 

เงินมดัจาํ - ทรัพยสิ์น -  4,745,039.92 - 4,745,039.92 

ค่าใชจ้่ายอ่ืนจ่ายล่วงหนา้  10,850,706.57   9,630,750.85  9,330,468.57  7,645,883.21 

เงินทดรองจ่าย  217,868.00   42,654.00 - 41,174.00 

ภาษีซ้ือไม่ถึงกาํหนด  11,638,531.65   15,962,616.45  10,252,153.29  15,076,881.25 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร  8,231,250.45   11,239,807.72  3,968,597.89  5,496,301.37 

อ่ืน ๆ 8,878,092.32  7,303,308.50 8,750,455.37 7,168,644.44 

รวม 79,174,116.40 97,336,223.29 88,074,248.88 91,427,726.25 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต     

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น      

  - ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (5,801,255.28) (5,801,255.28) (5,801,255.28) (5,801,255.28) 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  73,372,861.12   91,534,968.01  82,272,993.60  85,626,470.97 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 348,803,851.92 347,665,388.91  311,700,682.91  324,704,508.15 
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน (ต่อ) 

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเรียกเก็บเงินแลว้แยกตามอายลูุกหน้ี ไดด้งัน้ี  

งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)  

30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  173,727,376.44  212,503,815.18  127,724,074.95  195,451,431.46 

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินกาํหนดชาํระ     

- นอ้ยกว่า 3 เดือน  101,703,614.36   34,935,016.93  101,703,614.36  34,935,016.93 

- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน -  8,691,588.79 -  8,691,588.79 

- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - - - 

- มากกว่า 12 เดือน - - - - 

รวม 275,430,990.80 256,130,420.90 229,427,689.31 239,078,037.18 

7. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนีสิ้นที่เกิดจากสัญญา 

 งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
 

30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน    

มูลค่างานระหว่างก่อสร้างท่ียงั     

ไม่ไดเ้รียกเก็บ 316,930,990.51 343,074,935.75 257,467,112.30 265,993,460.14 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน    

เงินประกนัผลงานคา้งรับ 88,885,315.49 40,750,142.61 66,985,549.87 40,490,354.98 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา     

รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้  69,756,728.89  21,000,790.81  57,799,850.00  21,000,790.81 

เงินรับล่วงหนา้จากผูว่้าจา้ง  232,906,875.05  312,609,801.50  170,228,680.09  214,041,205.99 

รวมหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา  302,663,603.94  333,610,592.31  228,028,530.09  235,041,996.80 
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

8. เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน – กิจการเกี่ยวที่ข้องกัน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวน 

21.00 ล้านบาท และ 3.50 ล้านบาทตามลาํดับ โดยคิดดอกเบ้ีย 5.97 % ต่อปี และมีการจัดทาํสัญญาเป็นตั๋ว

สัญญาใชเ้งิน โดยจะครบกาํหนดไดรั้บชาํระเงินคืน ภายใน 1 ปี 

9. สินค้าคงเหลือ 

 
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

วสัดุก่อสร้าง  37,553,371.93  9,598,789.70  37,086,243.14  9,477,765.75 

วสัดุส้ินเปลือง  2,900,590.83  2,295,989.43  2,817,994.67  2,235,950.72 

รวม  40,453,962.76  11,894,779.13  39,904,237.81  11,713,716.47 

10. การดําเนินงานที่ยกเลกิ 

เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2565 บริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดเ้ลิกกิจการ คือ กิจการร่วมคา้ PSE-WGE ซ่ึงเป็นกิจการ

ในส่วนงานรับเหมาก่อสร้างท่ีอยู่ระหว่างการโอนภาระการคํ้าประกนัผลงานให้บริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงเปรียบเทียบไดถู้กจดัประเภทใหม่เพื่อนาํเสนอการดาํเนินงานท่ียกเลิก

เป็นรายการแยกต่างหากจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง 



- 12 - 

 

(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

10. การดําเนินงานที่ยกเลกิ (ต่อ) 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 สาํหรับระยะเวลาตั้งแต ่

 วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565  

 ถึงวนัท่ี 13 กนัยายน 2565 

ผลการดาํเนินงานของการดาํเนินงานท่ียกเลิก  

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง - 

ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้าง - 

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ - 

รายไดอ่ื้น - 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ้่าย - 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (189,514.77) 

ผลการดาํเนินงานจากกิจกรรมการดาํเนินงาน  (189,514.77) 

รายไดท้างการเงิน 94,865.75 

ตน้ทุนทางการเงิน - 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (94,649.02) 

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได ้ - 

ขาดทุนสาํหรับงวด (94,649.02) 

การแบ่งปันขาดทุน  

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (93,702.53) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (946.49) 

ขาดทุนสาํหรับงวด (94,649.02) 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.0002) 
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

10. การดําเนินงานที่ยกเลกิ (ต่อ) 

 งบการเงินรวม (บาท) 

 สาํหรับระยะเวลาตั้งแต ่

 วนัท่ี 1 มกราคม 2565 

 ถึงวนัท่ี 13 กนัยายน 2565 

ผลการดาํเนินงานของการดาํเนินงานท่ียกเลิก  

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง - 

ตน้ทุนการรับเหมาก่อสร้าง - 

กาํไรขั้นตน้ - 

รายไดอ่ื้น - 

กาํไรก่อนค่าใชจ้่าย - 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (542,090.56) 

ผลการดาํเนินงานจากกิจกรรมการดาํเนินงาน  (542,090.56) 

รายไดท้างการเงิน 100,517.79 

ตน้ทุนทางการเงิน - 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (441,572.77) 

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได ้ (69,162.39) 

ขาดทุนสาํหรับงวด (510,735.16) 

การแบ่งปันขาดทุน  

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (505,627.81) 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (5,107.35) 

ขาดทุนสาํหรับงวด (510,735.16) 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (0.0009) 
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

10. การดําเนินงานที่ยกเลกิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 สาํหรับระยะเวลาตั้งแต ่

 วนัท่ี 1 มกราคม 2565  

 ถึงวนัท่ี 13 กนัยายน 2565 

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงานท่ียกเลิก  

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (1,055,705.07) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน  (20,000,000.00) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน -    

กระแสเงินสดใชไ้ปในการดาํเนินงานท่ียกเลิก (21,055,705.07) 

11. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากธนาคารจาํนวนเงิน 36.05 ลา้นบาท 

และ 37.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบเฉพาะกิจการ : จาํนวนเงิน 33.44 ลา้นบาท และ 34.87 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

นําไปเป็นหลักทรัพย์คํ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุข้อ 18, เงินกู้ยืม 

ระยะยาว ตามหมายเหตุขอ้ 22 และคํ้าประกนัการออกหนงัสือสัญญาคํ้าประกนั ตามหมายเหตุขอ้ 29.1 
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

     
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 
ทุนชาํระแลว้ (ลา้นบาท) สัดส่วนเงินลงทนุ ราคาทุน 

 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

ช่ือบริษทัยอ่ย       

กิจการร่วมคา้ 

PSE-WGE -  20.00  - 99.00% - 19,800,000.00 

บริษทั ดบัเบิ้ลย ู

ทีม จาํกดั 11.25 11.25 100.00% 100.00% 11,249,987.50 11,249,987.50 

กิจการร่วมคา้ 

CC-WGE 1.00  1.00  49.00% 49.00% 490,000.00 490,000.00 

กิจการร่วมคา้ 

UEC-WGE 1.00  1.00  49.00% 49.00% 490,000.00 490,000.00 

กิจการร่วมคา้ 

WP 1.00  1.00  49.00% 49.00% 490,000.00 490,000.00 

    รวม 12,719,987.50 32,519,987.50 

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้เลิกกิจการและคืนทุนใน

กิจการร่วมคา้ PSE-WGE ส่งผลให้ กิจการร่วมคา้ PSE-WGE ส้ินสุดการเป็นบริษทัย่อยนับแต่วนัท่ี 13 กนัยายน 

2565(ณ วนัจดเลิกกบักรมสรรพากร) 
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

13.1 การเพิ่มขึ้นและลดลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สําหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

สรุปไดด้งัน้ี 

  งบการเงินเฉพาะ 

 งบการเงินรวม (บาท) กิจการ (บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  346,390,434.69   345,645,759.94  

ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน  73,634,324.22   73,476,115.81  

จาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (583,582.84) (583,582.84) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (23,627,989.99) (23,486,420.40) 

โอนเขา้ - สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ครบอายสัุญญาเช่า  5,153,918.80   5,153,918.80  

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565  400,967,104.88   400,205,791.31  

13.2 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน ไปคํ้าประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 

ข้อ 18, คํ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาว ตามหมายเหตุข้อ 22, และคํ้ าประกันการออกหนังสือสัญญา 

คํ้าประกนั ตามหมายเหตุขอ้ 29.1 

13.3 บริษทัฯ มีสินทรัพยถ์าวรท่ีคิดค่าเส่ือมราคาเต็มมูลค่าแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ คิดเป็นราคาทุนจาํนวน 47.66 

ลา้นบาท 

14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

14.1 การเพ่ิมขึ้นและลดลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ สําหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

สรุปไดด้งัน้ี 

  งบการเงินเฉพาะ 

 งบการเงินรวม (บาท) กิจการ (บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  69,671,071.86   68,978,997.01  

เพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน  13,470,483.77  13,470,483.77  

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (9,740,540.03) (9,421,192.58) 

โอนออก - สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ครบอายสัุญญาเช่า (5,153,918.80) (5,153,918.80) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565  68,247,096.80   67,874,369.40  



- 17 - 

 

(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน สําหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 สรุปได้

ดงัน้ี 

  งบการเงินเฉพาะ 

 งบการเงินรวม (บาท) กิจการ (บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  4,280,524.13   4,280,524.13  

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน  -     -    

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,240,819.78) (1,240,819.78) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565  3,039,704.35   3,039,704.35  

16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

16.1 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ไดแ้สดงรวมไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด     

ว่าจะเกิดขึ้น 1,160,251.06 1,160,251.06 1,160,251.06 1,160,251.06 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน     

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,266,379.40  699,217.00  1,266,379.40  699,217.00  

ประมาณการหน้ีสินจากโครงการ     

ก่อสร้าง 14,450,093.35 -  14,450,093.35 -  

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 2,004,203.73  1,794,575.23  2,004,203.73  1,725,412.84  

รวม 
18,880,927.54 3,654,043.29 18,880,927.54 3,584,880.90 
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

16.2 ค่าใช้จ่าย(รายได)้ภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 สรุปได้

ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั :     

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 1,056,758.80 22,218.86 - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก     

การเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ     

การกลบัรายการผลแตกต่าง     

ชัว่คราว (1,985,901.66)  164,349.41  (1,985,901.66) 137,424.48 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ (929,142.86)  186,568.27  (1,985,901.66) 137,424.48 

16.3 ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั :     

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 3,132,439.05 22,218.86 - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาก     

การเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ     

การกลบัรายการผลแตกต่าง     

ชัว่คราว (15,296,046.64) 1,171,021.16 (15,296,046.64)  1,082,018.86  

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ (12,163,607.59) 1,193,240.02 (15,296,046.64)  1,082,018.86  
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลถูกหกั ณ ท่ีจา่ย 63,627,319.48 33,724,773.00 62,834,276.73 33,044,832.10 

เงินมดัจาํ  1,287,272.97   1,276,976.34   1,283,772.97  1,273,476.34 

เงินประกนัการใชส้าธารณูปโภค  597,200.00   638,200.00   55,500.00  96,500.00 

รวม 65,511,792.45 35,639,949.34 64,173,549.70 34,414,808.44 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี     

คาดว่าจะเกิดขึ้น (805,990.47) (805,990.47) (805,990.47) (805,990.47) 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 64,705,801.98 34,833,958.87 63,367,559.23 33,608,817.97 

18. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 
งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน   180,828,906.97  146,558,107.69   160,781,597.98  124,387,281.44 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเช่ือกับธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศหลายแห่ง วงเงินรวม 2,317.02 ลา้นบาท และ 2,173.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบเฉพาะกิจการ: วงเงิน

รวม 1,839.94 ลา้นบาท และ 1,696.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั) อตัราดอกเบ้ียตามท่ีทางธนาคารกาํหนด คํ้าประกนั

โดย เงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุขอ้ 11, ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ตามหมายเหตุขอ้ 13 
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 167,879,026.02 207,937,463.35 147,995,522.75 195,608,537.96 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ภาษีขายไม่ถึงกาํหนด - - 1,277,742.36 381,123.08 

อ่ืน ๆ 1,741,627.68 1,605,297.18 - - 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน     

ตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกเก็บ  29,031,805.21   36,908,827.60   23,950,342.58   35,976,679.02  

เงินประกนัผลงาน - ผูรั้บเหมา  85,451,000.13   57,392,862.76   77,092,957.66   53,137,589.27  

เงินประกนัอ่ืน  17,230,361.03   15,445,729.92   17,230,361.03   15,178,630.42  

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย  2,233,750.49   4,227,396.05   1,909,372.10   3,523,456.42  

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  12,122,999.47   3,370,061.90   11,800,994.58   2,989,932.38  

ภาษีขายไม่ถึงกาํหนด  18,345,696.80   17,071,514.44  15,307,742.93 15,955,937.92 

ประมาณการตน้ทุนท่ีอาจเกิด     

ช่วงรับประกนัผลงาน - 345,811.95 - - 

อ่ืน ๆ 1,833,266.68 5,543,506.21 1,779,754.28 5,417,458.41 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 167,990,507.49 141,911,008.01 150,349,267.52 132,560,806.92 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี     

หมุนเวียนอ่ืน 335,869,533.51 349,848,471.36 298,344,790.27 328,169,344.88 

20. ประมาณการหนีสิ้นจากโครงการก่อสร้าง 

 

งบการเงินรวม 

(บาท) 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ (บาท) 

 

ผลขาดทุนโครงการ

ก่อสร้าง 

ผลขาดทุนโครงการ

ก่อสร้าง 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 -  -  

เพิ่มขึ้นในระหวา่งงวด  72,250,466.75   72,250,466.75  

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง - - 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน -  -  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565  72,250,466.75   72,250,466.75  
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

21. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

21.1 การเพ่ิมขึ้นและลดลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่า สําหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 

สรุปไดด้งัน้ี  

 

งบการเงินรวม 

(บาท) 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ (บาท) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  51,574,845.02   50,873,286.29  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นในระหวา่งงวด  11,691,836.57   11,691,836.57  

จ่ายชาํระคืนระหวา่งงวด (15,631,564.65) (15,315,750.71) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565  47,635,116.94   47,249,372.15  

หกั : ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (18,212,144.18) (17,826,399.39) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี   29,422,972.76  29,422,972.76  

21.2 จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายสาํหรับสัญญาเช่าขา้งตน้ มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ภายใน 1 ปี  20,395,923.73  20,347,051.17 19,999,724.89 19,894,419.59 

เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  32,202,214.02  36,891,769.70 32,202,214.02 36,608,728.75 

รวม  52,598,137.75  57,238,820.87 52,201,938.91 56,503,148.34 

หกั  ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของ     

สัญญาเช่า (2,433,627.28) (3,116,898.49) (2,423,173.23)  (3,082,784.69) 

หกั  ภาษีซ้ือรอตดับญัชี (2,529,393.53) (2,547,077.36) (2,529,393.53)  (2,547,077.36) 

มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  47,635,116.94  51,574,845.02 47,249,372.15 50,873,286.29 

21.3 หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายในอนาคต มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 47,635,116.94 51,574,845.02 47,249,372.15 50,873,286.29 

หกั ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า     

ท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (18,212,144.18) (18,071,662.42) (17,826,399.39) (17,647,593.62) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 29,422,972.76  33,503,182.60  29,422,972.76 33,225,692.67 
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

22. เงินกู้ยืมระยะยาว 

  งบการเงินเฉพาะ 

 งบการเงินรวม (บาท) กิจการ (บาท) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 27,105,928.05 27,105,928.05 

เงินกูย้ืมเพิ่มขึ้นในระหวา่งงวด 51,678,421.95 51,678,421.95 

จ่ายชาํระคืนระหวา่งงวด (9,311,400.00) (9,311,400.00) 

รวม            69,472,950.00             69,472,950.00  

หกั  ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    

ท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (15,726,200.00) (15,726,200.00) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 53,746,750.00 53,746,750.00 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯไดกู้เ้งินจากธนาคาร 2 แห่ง ตามสัญญา 4 ฉบบั 

ดงัน้ี 

ฉบบัท่ี 1 ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2563 วงเงินกู ้15 ลา้นบาท เพื่อลงทุนในอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กําหนดเวลาชําระคืน 36 งวด(เดือน) อัตราดอกเบ้ีย MLR-1.5% ต่อปี ชําระ

ดอกเบ้ียทุกเดือน คํ้ าประกนัโดยเคร่ืองจักรบางส่วน ตามหมายเหตุขอ้ 13, นิติบุคคลบรรษทัประกนัสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

ฉบบัท่ี 2 ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2563 วงเงินกู ้20 ลา้นบาท กาํหนดเวลาชาํระคืน 60 งวด(เดือน) อตัราดอกเบ้ีย

งวดท่ี 1-24 ร้อยละ 2.00 ต่อปี และงวดท่ี 25-60 อตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปีโดยกาํหนดชาํระเงินตน้งวดแรกใน

เดือนท่ี 25 

ฉบบัท่ี 3 ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 วงเงินกู ้1.19 ลา้นบาท กาํหนดเวลาชาํระคืน 60 งวด(เดือน) นับจากวนัท่ี

ลงนามในสัญญาสินเช่ือ อตัราดอกเบ้ียงวดท่ี 1-24 ร้อยละ 2.00 ต่อปี และงวดท่ี 25-60 อตัราดอกเบ้ีย MLR-

1.00% ต่อปีโดยกาํหนดชาํระเงินตน้งวดแรกในเดือนท่ี 13 คํ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร ตามหมายเหตุขอ้ 10, 

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ตามหมายเหตุขอ้ 13 

ฉบบัท่ี 4 ลงวนัท่ี 24 มีนาคม 2565 วงเงินกู ้62 ลา้นบาท กาํหนดเวลาชาํระคืน 72 งวด(เดือน) นบัจากเดือนท่ีมี

การเบิกรับเงินกู ้งวดท่ี 1-12 ปลอดชาํระเงินตน้แต่ชาํระดอกเบ้ียต่างหากทุกเดือน อตัราดอกเบ้ีย MLR-1% ต่อปี

โดยกาํหนดชาํระเงินตน้งวดแรกในเดือนท่ี 13 คํ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ตามหมายเหตุขอ้ 13 
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

23. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน สําหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 

2565 สรุปไดด้งัน้ี 

  งบการเงินเฉพาะ 

 งบการเงินรวม (บาท) กิจการ (บาท) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565  4,779,151.00   4,779,151.00  

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และตน้ทุนดอกเบ้ีย  1,552,746.00   1,552,746.00  

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565  6,331,897.00   6,331,897.00  

24. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรกาํไร

สุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสม

ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย

ดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ 

25. เงินปันผล/ส่วนแบ่งกําไร 

ตามรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  ประจาํปี 2565  เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565 มีมติอนุมติั

ให้จ่ายเงินปันผลโดยจดัสรรจากผลการดาํเนินงาน สําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในอตัราหุ้นละ 

0.05 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 30.00 ลา้นบาทโดยไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2565 

เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2565 บริษทัยอ่ยไดอ้นุมติัจ่ายส่วนแบ่งกาํไร เป็นจาํนวนเงิน 1.30 ลา้นบาท โดยจ่ายให้แก่

บริษทัฯ จาํนวน 1.29 ลา้นบาท และ หจก.พิจิตรสุวรรณ วิศวกร จาํนวน 0.01 ลา้นบาท ตามสัดส่วนเงินลงทุน

ของกิจการร่วมคา้ PSE-WGE โดยจะจ่ายใหก้บับริษทัฯ ในวนัท่ี 12 ตุลาคม 2565 

เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 บริษทัยอ่ยไดอ้นุมติัจ่ายส่วนแบ่งกาํไร เป็นจาํนวนเงิน 50.00 ลา้นบาท โดยจ่ายใหแ้ก่

บริษทัฯ จาํนวน 49.50 ลา้นบาท และ หจก.พิจิตรสุวรรณ วิศวกร จาํนวน 0.50 ลา้นบาท ตามสัดส่วนเงินลงทุน

ของกิจการร่วมคา้ PSE-WGE โดยจ่ายใหก้บับริษทัฯวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 จาํนวน 44.55 ลา้นบาท และส่วนท่ี

เหลืออีกจาํนวนเงิน 4.95 ลา้นบาท ในวนัท่ี 16 เมษายน 2564 
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 

 งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2565 2564 2565 2564 

วสัดุก่อสร้างและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 164,109,051.83  109,520,926.31  145,065,561.23 108,547,184.15 

ค่าจา้งผูรั้บเหมา 141,318,988.87  106,040,556.49  109,661,709.47 93,188,662.49 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 49,713,780.40 33,030,958.31 49,354,515.05 32,947,481.39 

ค่าเช่าเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 8,625,517.76 2,826,528.85 7,544,790.64 2,812,659.69 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 11,293,691.71 9,356,005.72 11,138,542.37 9,277,234.28 

ค่าตอบแทนกรรมการ 70,000.00  140,000.00  70,000.00 140,000.00 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 3,632,771.00 2,483,797.00 3,632,771.00 2,483,797.00 

สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 

 งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 2565 2564 2565 2564 

วสัดุก่อสร้างและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 495,664,970.83 243,949,961.24 456,445,990.62 242,976,219.08 

ค่าจา้งผูรั้บเหมา 537,443,925.20 218,554,829.43 436,256,816.71 205,702,935.43 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 129,197,703.73 94,303,988.12 128,359,760.68 94,220,511.20 

ค่าเช่าเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 22,560,049.75 5,707,553.70 20,193,043.64 5,693,684.54 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 32,298,674.94 24,259,008.74 31,837,758.60 24,180,237.30 

ค่าตอบแทนกรรมการ 295,000.00 290,000.00 295,000.00 290,000.00 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 10,427,222.00 7,538,519.00 10,427,222.00 7,538,519.00 

27. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของกลุ่มบริษทั โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์

ท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บักรรมการ 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมการผูบ้ริหาร

ตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์นัไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ

หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งระดบัผูบ้ริหารรายท่ี 4 

ทุกราย 
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

28. การเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด 

28.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคารจากรายการ

ในงบแสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

 30 กนัยายน 2565 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2565 30 กนัยายน 2564 

เงินสด  764,909.99   793,000.00   629,909.99  695,000.00 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวนั  56,748,678.26   58,207,709.26   24,792,129.58  43,684,661.90 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย ์ 137,372,469.86 434,691,338.87 113,853,227.98 358,814,294.39 

รวม 194,886,058.11 493,692,048.13 139,275,267.55 403,193,956.29 

28.2 รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสด สาํหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

กลุ่มบริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่าในการซ้ือรถยนต/์เคร่ืองจกัรและสัญญาเช่าท่ีดิน จาํนวน 10.34 ลา้นบาท  

และ 1.35 ล้านบาท ตามลาํดับ (งบเฉพาะกิจการ : จาํนวน 10.34 ล้านบาท และ 1.35 ล้านบาท ซ่ึงได้

แสดงไวห้น้ีสินตามสัญญาเช่าตามหมายเหตุขอ้ 21.1   

29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ 

29.1 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทั มีภาระผูกพนัจากการให้ธนาคาร

พาณิชยอ์อกหนงัสือคํ้าประกนั จาํนวนเงิน 534.07 ลา้นบาท และ 631.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบเฉพาะ

กิจการ : จาํนวนเงิน 367.97 ลา้นบาท และ 471.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั) คํ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร 

ตามหมายเหตุขอ้ 11, ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ตามหมายเหตุขอ้ 13 

29.2 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากการออกเช็ค 

คํ้าประกนัเจา้หน้ีการคา้ จาํนวนเงิน 88.25 ลา้นบาท และ 71.85 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบเฉพาะกิจการ : 

จาํนวนเงิน 88.25 ลา้นบาท  และ 71.85 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

29.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการคํ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือธนาคารใหแ้ก่บริษทัยอ่ย ตามหมายเหตุขอ้ 3 
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

30. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

สําหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัได้จ่ายสมทบเขา้กองทุนฯ เป็น

จาํนวนเงินประมาณ 1.52 ลา้นบาท และ 1.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 1.52 ลา้นบาท 

และ 1.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

31. กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นท่ีแสดงไวใ้นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกําไร

สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก

ของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัใหญ่ (17,287,949.03) 3,934,174.12 (17,740,719.86) 5,135,841.08 

 กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (94,649.02)  -    - - 

รวม (17,382,598.05) 3,934,174.12 (17,740,719.86) 5,135,841.08 
     

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 
     

กาํไรต่อหุ้น :     

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)     

จากการดาํเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัใหญ่ (0.0288) 0.0066 (0.0296)  0.0086  

จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (0.0002) - -  -  

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานรวม (0.0290) 0.0066 (0.0296) 0.0086  
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัใหญ่ (79,069,341.16) (16,092,019.47) (86,158,535.06)  34,943,154.99 

 กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก  (510,735.16) - - - 

รวม (79,580,076.32) (16,092,019.47) (86,158,535.06)  34,943,154.99  

     

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 

     

กาํไรต่อหุ้น :     

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท)     

จากการดาํเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัใหญ่ (0.1318) (0.0268) (0.1436) 0.0582 

จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (0.0009) - - - 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานรวม (0.1327) (0.0268) (0.1436) 0.0582 

32. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

32.1 นโยบายการบัญชี 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ วิธีการท่ีใช้ซ่ึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้และวดัมูลค่าท่ี

เก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภท ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 1.4 

32.2 ความเส่ียงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินฝากกบัธนาคาร 

โดยจาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบ

แสดงฐานะการเงิน 
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(ลงช่ือ) ……….................................................................................................... กรรมการตามอาํนาจ 

( นายเกรียงศกัด์ิ   บวันุ่ม )    ( นางสาวภคัมล   จนัทร์หอม ) 

32.3 ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา ซ่ึง

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษทั สําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ลงัจากหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิด

จากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา 

32.4 ราคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินให้

กูย้ืม เงินลงทุน ลูกหน้ีการคา้  และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงิน ประกอบดว้ย เงินกูย้มื เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าการเงินราคา

ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มีมูลค่าใกลเ้คียงกับ

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ นอกจากน้ีผูบ้ริหารเช่ือว่า กลุ่มบริษัทไม่มีความเส่ียงจากเคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีมีนยัสาํคญั 

33. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2565 


	AUDITOR_REPORT
	รายงานของผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
	สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ / สอบทานแล้ว)

	FINANCIAL_STATEMENTS
	งบแสดงฐานะการเงิน
	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(3เดือน)
	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(9เดือน)
	เปลี่ยนแปลงรวม
	เปลี่ยนแปลงเฉพาะ
	กระแสเงินสด

	NOTES
	1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
	1.3 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล
	1.3.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล
	งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั...
	งบการเงินของกลุ่มบริษัท จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงินยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
	งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินระหว่างกาลนี้มิได้รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกำหนด สำหรับงบการเงินประจำปีแต่เน้นการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ กิจกรรม เหตุการ...
	งบการเงินรวมระหว่างกาล ประกอบด้วย งบการเงินของบริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่และงบการเงินบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นหรือมีอำนาจควบคุมอย่างเป็นสาระสำคัญในบริษัทย่อยดังนี้

	1.3.2 รายการบัญชีระหว่างกัน
	ในการจัดทำงบการเงินรวม รายการบัญชีระหว่างกันที่เป็นสาระสำคัญได้ตัดออกในงบการเงินรวมแล้ว

	1.3.3 งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงงบการเงินรวม และผลการดำเนินงานรวมของบริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเท่านั้น การใช้ข้อมูลตามงบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอาจมีข้อจำกัดด้านลักษณะธุรกิจที่ค่อนข้างแตก...
	1.3.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
	การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
	1.3.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566



