
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
งบการเงินระหวา่งกาลและ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้น  บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ของบริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง
กาล)  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(นายยทุธพงษ ์ เช้ือเมืองพาน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 11 พฤษภาคม 2561

 
 



"ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"
"แต่สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 96,718,794.47        222,232,133.28      
เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 6 557,651,356.21      450,126,759.21      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 4, 7 304,051,843.50      407,938,742.94      
รายไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกช าระ 4, 8 16,128,471.94        43,684,713.92        
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 100,106,343.03      126,353,862.47      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,074,656,809.15   1,250,336,211.82   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 10 2,398,796.47          2,398,796.47          
เงินมดัจ าคา่ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 8,625,558.30          -                         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 279,789,555.71      257,835,493.49      
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 12 662,718.39             752,411.78             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 13 11,573,692.66        11,651,939.98        
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 30,031.77               167,905.61             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 303,080,353.30      272,806,547.33      
รวมสินทรัพย์ 1,377,737,162.45   1,523,142,759.15   

          ..…………………………………                           ..…………………………………

บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 มนีาคม 2561

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายอภิชาติ ปีปทุม)
         กรรมการ                                                                กรรมการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         2



"ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"
"แต่สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 20,542,698.47        34,447,693.63        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 4, 15 149,595,477.63      274,347,433.85      
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 8 31,420,333.43        38,068,627.04        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 1,490,654.29          1,550,646.70          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 26,096,515.33        26,096,515.33        
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 14,093,678.31        16,269,706.07        
ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 10,850,211.36        10,850,211.36        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 254,089,568.82      401,630,833.98      
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน – สุทธิ 16 1,420,296.03          1,739,408.55          
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 33,975,366.00        32,560,008.00        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 35,395,662.03        34,299,416.55        
รวมหนีสิ้น 289,485,230.85      435,930,250.53      
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั  900,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 450,000,000.00      450,000,000.00      

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
หุ้นสามญั  900,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 450,000,000.00      450,000,000.00      

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 469,628,844.14      469,628,844.14      
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ส ารองตามกฎหมาย 33,384,699.76        33,384,699.76        

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 135,238,387.70      134,198,964.72      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,088,251,931.60   1,087,212,508.62   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,377,737,162.45   1,523,142,759.15   

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น          

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายอภิชาติ ปีปทุม)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 มนีาคม 2561

หน่วย : บาท
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บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31  มีนาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560
4, 19

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 141,491,273.02      215,002,337.10      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 37,267,779.93        26,737,540.56        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4,030,540.00          12,872,006.85        
รายไดอ่ื้น 3,488,080.01          1,652,185.04          

รวมรายได้ 186,277,672.96      256,264,069.55      
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 106,963,790.37      160,885,231.64      
ตน้ทุนการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 35,703,998.80        23,067,407.61        
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 2,650,820.85          6,174,991.99          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 13,694,685.67        14,382,244.19        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24,171,425.78        19,461,987.61        
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 1,266,773.39          1,382,854.11          

รวมค่าใช้จ่าย 184,451,494.86      225,354,717.15      
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 1,826,178.10          30,909,352.40        
ตน้ทุนทางการเงิน (415,078.34)            (675,057.05)            
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 1,411,099.76          30,234,295.35        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (371,676.78)            (6,057,846.53)         
ก าไรส าหรับงวด 1,039,422.98          24,176,448.82        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                          -                          
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 1,039,422.98          24,176,448.82        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 0.0012                    0.0384                    

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุน้) 900,000,000.00      630,000,000.00      

หน่วย : บาท
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายอภิชาติ ปีปทุม)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



หมายเหตุ

ทุนออกจ าหน่ายและ
ช าระเตม็มูลคา่แลว้

ส่วนเกิน
มูลคา่หุ้นสามญั

จดัสรรแลว้
ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม  2561 450,000,000.00           469,628,844.14           33,384,699.76             134,198,964.72           1,087,212,508.62        
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              1,039,422.98               1,039,422.98               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 450,000,000.00           469,628,844.14           33,384,699.76             135,238,387.70           1,088,251,931.60        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 315,000,000.00           -                              26,349,273.00             144,376,280.48           485,725,553.48           
ส ารองตามกฎหมาย -                              -                              1,208,822.44               (1,208,822.44)             -                              
เงินปันผลจ่าย -                              -                              -                              (40,000,000.00)           (40,000,000.00)           
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              24,176,448.82             24,176,448.82             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 315,000,000.00           -                              27,558,095.44             127,343,906.86           469,902,002.30           

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายอภิชาติ ปีปทุม)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31  มีนาคม 2561

หน่วย : บาท
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31  มีนาคม 2561

2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน:
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,411,099.76              30,234,295.35            
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 4,631,341.14              4,045,615.02              
(กลบัรายการ)ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้คงเหลือ 362,918.96                 (31,514.80)                  
(ก าไร)ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 446,401.87                 (280,372.83)                
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว -                              (12,414.01)                  
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (1,524,597.00)             (99,312.91)                  
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 2,536,254.70              2,538,174.97              
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (1,145,101.96)             (1,035,075.75)             
ดอกเบ้ียรับ -                              (13,296.46)                  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 415,078.34                 675,057.05                 
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 1,018,340.35              1,197,835.44              
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,415,358.00              1,310,709.00              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 9,567,094.16              38,529,700.07            

สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง :
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 104,844,122.24          133,905,036.61          
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 27,556,241.98            (19,177,729.01)           
สินคา้คงเหลือ 25,884,600.48            56,820,674.93            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 137,873.84                 205,130.00                 

หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) :
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (150,911,243.02)         (133,739,611.62)         
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (6,648,293.61)             (18,186,296.31)           
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั (3,194,368.11)             (2,371,897.94)             

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 7,236,027.96              55,985,006.73            
จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (415,078.34)                (675,057.05)                
จ่ายภาษีเงินได้ (1,316,644.84)             (718,559.29)                

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 5,504,304.78              54,591,390.39            

หน่วย : บาท
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายอภิชาติ ปีปทุม)

         กรรมการ                                                                กรรมการ
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บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31  มีนาคม 2561

2561 2560

หน่วย : บาท
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน:
ดอกเบ้ียรับ -                              13,296.46                   
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว -                              10,000,000.00            
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (106,000,000.00)         (50,000,000.00)           
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนัลดลง -                              4,349,518.24              
เงินสดจ่ายช าระเงินมดัจ าค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร (8,625,558.30)             -                              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 448,598.13                 280,373.83                 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (3,709,172.03)             (102,357.75)                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,299.00)                    -                              

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (117,890,431.20)         (35,459,169.22)           
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ:
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (12,748,107.46)           (490,351.95)                
จ่ายช าระเจา้หน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน (379,104.93)                (480,974.51)                
เงินปันผลจ่าย -                              (20,000,000.00)           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (13,127,212.39)           (20,971,326.46)           
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (125,513,338.81)         (1,839,105.29)             
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด 222,232,133.28          99,685,933.03            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 96,718,794.47            97,846,827.74            

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน 23,677,238.94            -                              

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายอภิชาติ ปีปทุม)

         กรรมการ                                                                กรรมการ
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บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด ์เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัภายใตป้ระมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเม่ือวันท่ี  25 กรกฎาคม  2546 ต่อมาเม่ือวันท่ี  16 กันยายน 2556 บริษัทฯ  
ได้จดทะเบียน  แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และเป็นบริษัทฯ  
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2560 ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนไวคื้อ เลขท่ี 
230/7 ถนนเทศบาลรังรักษเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทย 
โดยด าเนินธุรกิจหลกัในการจ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง
ใหบ้ริการติดตั้งและก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย 

2. เกณฑ์การน าเสนองบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล  

งบการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ยขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯได้
น าเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจ าปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย  ฉบบั
ท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัท าเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผย
หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ที่ระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน ซ่ึงการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ 
ดงันั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินระหวา่งกาล
ฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
โดยเนน้การให้ขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนัเกี่ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื ่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี
น าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้าร
ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต 
และปัจจยัต่างๆ ที่ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยั
ขอ้มูลจาก  แหล่งอ่ืนและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผล
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ที่เกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ี
ประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ    
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที่การประมาณการดงักล่าวไดร้ับการทบทวน หากการ
ปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณ
การกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน    ทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบัท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหา  
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ  

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมผีลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก
สัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1 
มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง กิจการต้องใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้  าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้
เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาด
วา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และก าหนดใหกิ้จการตอ้งใช้
ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการ    ในแต่ละ
ขั้นตอน  

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

4. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจในการควบคุมบุคคลหรือกิจการอ่ืนหรือมี
อิทธิพลเหนือบุคคลหรือกิจการอ่ืนอยา่งเป็นสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการด าเนินงานรวมถึง
กิจการท่ีมีผูถื้อหุน้หรือผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกนั 

รายการท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้  าหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตาม
สัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษัทฯ มีกับบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดย 
บริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีผูถื้อหุน้ หรือกรรมการร่วมกบับริษทัฯ มีดงัน้ี  

ช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ์
บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกนั
บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จ  ากดั (มหาชน) มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกนั
บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกนั

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ท่ีมี
สาระส าคญัดงัน้ี 

2561 2560
รายได้จากการขาย

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 570,000.00               -                           
รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้ง

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 960,246.70               -                           

ซ้ือสินค้า
บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 175,200.00               901,500.00               
บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จ  ากดั (มหาชน) 43,138.62                 3,023,643.00            

หน่วย : บาท

 
บริษทัฯ มีรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้โดยใชร้าคาทุนบวกก าไรและตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั  
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ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั สรุปไดด้งัน้ี: 

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
ลูกหนีก้ารค้า

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 2,987,440.00            3,595,200.00            
รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกช าระ

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 215,274.39               1,877,027.68            
เจ้าหนีก้ารค้า

บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 187,464.00               308,643.37               
บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จ  ากดั (มหาชน) 201,710.05               2,718,598.48            

หน่วย : บาท

 
ค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหาร ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ประกอบดว้ย: 

2561 2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น 12,099,942.50          10,625,402.00          
ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้ง 605,985.00               625,454.00               
รวมค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหาร 12,705,927.50          11,250,856.00          

หน่วย : บาท

ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย: 

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
เงินสดในมือ 347,638.08                  523,270.40                  
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 91,015,102.19             218,504,162.48           
เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 58,500.00                    58,500.00                    
เช็คท่ีถึงก าหนดรับช าระ 5,297,554.20               3,146,200.40               
รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 96,718,794.47             222,232,133.28           

หน่วย : บาท
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6. เงนิลงทุนช่ัวคราว – สุทธิ 

เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย: 

มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม
ราคาทุน ระดบั 2 ราคาทุน ระดบั 2

กองทุนเปิดตราสารหน้ี - ราคาทุน 556,126,759.21    556,126,759.21    450,099,860.81    450,099,860.81    
บวก ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียน

    แปลงมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน -                        1,524,597.00        -                        26,898.40             
รวมเงนิลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 556,126,759.21    557,651,356.21    450,099,860.81    450,126,759.21    

หน่วย : บาท
31 ธนัวาคม 256031 มีนาคม 2561

 
7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย: 
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31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

ลูกหนี้การค้า

ลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,987,440.00               3,595,200.00               

ลูกหนี้การค้าบริษทัอ่ืน

เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 432,395.20                  2,489,676.00               

ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 264,801,406.44           376,523,706.09           

รวมลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 265,233,801.64           379,013,382.09           

รวมลูกหนี้การค้า 268,221,241.64           382,608,582.09           

ลูกหนี้หมุนเวยีนอ่ืน

รายไดค้า้งรับตามเง่ือนไขของสญัญา 3,994,633.40               6,370,415.00               

เงินประกนัผลงาน 10,589,375.82             10,255,320.82             

เงินทดรองจ่าย 203,992.52                  445,537.68                  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 10,623,879.06             1,855,536.70               

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 912,816.38                  1,005,454.59               

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 6,041,929.12               4,187,130.10               

อ่ืนๆ 3,463,975.56               1,210,765.96               

รวมลูกหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 35,830,601.86             25,330,160.85             
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 304,051,843.50           407,938,742.94           

หน่วย : บาท

 
รายไดค้า้งรับตามเง่ือนไขของสัญญา คือ รายไดจ้ากการขายสินคา้ในส่วนของท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน ภายใต้
ข้อก าหนดของสัญญา บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีเม่ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เร่ิมท างานร่วมกับ
องคป์ระกอบอ่ืนของลูกคา้ 

บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี: 
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31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

ลูกหนีก้ารค้าบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2,987,440.00               3,595,200.00               
รวมลูกหนีก้ารค้าบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั 2,987,440.00               3,595,200.00               

ลูกหนีก้ารค้าบริษทัอ่ืน

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 122,013,005.62           285,176,121.36           

เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 87,679,153.63             19,767,170.03             

เกินก าหนดช าระ 3 - 6 เดือน 60,000.00                    20,418,338.24             

เกินก าหนดช าระ 6 - 12 เดือน 6,564,743.29               41,148,074.86             

เกินกว่า 12 เดือน 48,916,899.10             12,503,677.60             
รวมลูกหนีก้ารค้าบริษทัอ่ืน 265,233,801.64           379,013,382.09           

หน่วย : บาท

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระ 12 เดือน เป็นลูกหน้ีการคา้ท่ีอยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระ 4 ราย ซ่ึงผูบ้ริหารคาดวา่
จะสามารถเกบ็เงินไดค้รบตามยอดคงคา้งดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกช าระ/เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ ประกอบดว้ย: 
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31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

(งวด 3 เดือน) (งวด 12 เดือน)

รายได้บริการรับรู้ตามขั้นความส าเร็จของงาน 37,267,779.93             254,118,017.01           

รายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ
มูลค่าตามสญัญา 168,620,000.00           202,719,331.45           

การรับรู้รายไดข้องงานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจุบนั 166,028,471.94           163,920,309.55           
หกั จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ (149,900,000.00)          (120,235,595.63)          
รายได้ที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ 16,128,471.94             43,684,713.92             

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

มูลค่าตามสญัญา 63,500,000.00             19,277,500.00             

จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ 10,343,000.00             4,459,100.00               
หกั การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจุบนั (3,267,146.03)              (1,497,894.19)              
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 7,075,853.97               2,961,205.81               

หน่วย : บาท

 
9. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 

สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย: 

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

วตัถุดิบ 107,214,280.32           117,277,198.97           

งานระหว่างท า 949,502.55                  9,298,816.44               

สินคา้ส าเร็จรูป 69,737.26                    8,981,761.90               

สินคา้ระหว่างทาง 1,806,341.18               366,684.48                  

รวมสินค้าคงเหลือ 110,039,861.31           135,924,461.79           

หกั ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง (9,933,518.28)              (9,570,599.32)              
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 100,106,343.03           126,353,862.47           

หน่วย : บาท

 
10. เงนิฝากสถาบันการเงนิทีม่ภีาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากประจ าไดน้ าไปใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืจาก
ธนาคาร การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินเบิกเกินบัญชีและหนังสือค ้ าประกันเพ่ือธุรกิจของบริษัทฯ         
(หมายเหตุ 14) 

11. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ประกอบดว้ย: 
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หน่วย : บาท
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 257,835,493.49             

ซ้ือระหว่างงวด (ราคาทนุ) 27,386,410.97               
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (4,537,348.75)                
ตดัจ าหน่ายระหว่างงวด (ราคาตามบญัชี) (895,000.00)                   

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 279,789,555.71             
 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 จ านวน 4.54 ลา้นบาท และ 3.98  
ลา้นบาท ตามล าดบั รวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ ไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดจ านองไวก้บั
ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นการค ้ าประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตวงเงิน
เบิกเกินบญัชีและหนงัสือค ้าประกนัเพ่ือธุรกิจของบริษทั (หมายเหตุ 14) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้ งจ านวน
แลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่จ  านวน 27.29 ลา้นบาทและ จ านวน 27.10 ลา้นบาท ตามล าดบั 

12. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน – สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ประกอบดว้ย: 

หน่วย : บาท
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 752,411.78                    

ซ้ือระหว่างงวด (ราคาทนุ) 4,299.00                        
ค่าตดัจ าหน่ายระหว่างงวด (93,992.39)                     

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 662,718.39                    
 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 จ านวน 0.09 ล้านบาท และ 0.06  
ลา้นบาท ตามล าดบั ไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนแลว้ 

 

 

 

 

 

13. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี – สุทธิ 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดมีดงัน้ี: 



 ..…………………………………  ..………………………………… 
 (นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)  (นายอภิชาติ ปีปทุม) 
 กรรมการ  กรรมการ 17 

การเปล่ียนแปลง
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)

ณ วนัท่ี 1 ณ วนัท่ี 31
มกราคม 2561 ก าไรขาดทนุ มีนาคม 2561

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

สินคา้คงเหลือ 1,914,119.85          72,583.96               1,986,703.81          

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,512,001.60          283,071.60             6,795,073.20          

ประมาณการหน้ีสิน 3,253,941.21          (435,205.77)            2,818,735.44          
สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่า (28,122.68)              1,302.89                 (26,819.79)              
รวมสินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 11,651,939.98        (78,247.32)              11,573,692.66        

หน่วย : บาท

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี: 

2561 2560

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 293,429.46                  6,078,645.20               

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 78,247.32                    (20,798.67)                  

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 371,676.78                  6,057,846.53               

หน่วย : บาท

บริษทัฯ ใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2561 และ 2560  

14. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย: 

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 20,542,698.47             34,447,693.63             

หน่วย : บาท

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดรั้บวงเงินสินเช่ือ (เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้ืม
ระยะสั้น และวงเงินออกหนงัสือค ้าประกนัธนาคาร) จ านวนรวม 600 ลา้นบาท และ 625.26 ลา้นบาท ตามล าดบั 
และวงเงินสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จ านวน 6.52 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยจดจ านองท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน (หมายเหตุ 11) และเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั (หมายเหตุ 10)   

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย: 
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31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
เจ้าหนี้การค้า

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 389,174.05             3,027,241.85          
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 96,630,604.70         209,813,388.27       

รวมเจ้าหนี้การค้า 97,019,778.75         212,840,630.12       
เจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 6,250,857.84          10,380,870.58         
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,707,108.77          31,024,249.53         
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 24,228,481.79         551,242.85             
หน้ีสินจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 2,536,254.70          2,418,531.41          
โบนสัคา้งจ่าย 4,512,939.48          -                         
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,244,113.00          13,252,186.00         
อ่ืนๆ 6,095,943.30          3,879,723.36          

รวมเจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 52,575,698.88         61,506,803.73         
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 149,595,477.63       274,347,433.85       

หน่วย : บาท

 
16. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงนิ – สุทธิ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ประกอบดว้ย: 

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
ไม่เกิน 1 ปี
จ านวนขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 1,586,794.77             1,660,360.11             
ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (96,140.48)                 (109,713.41)               
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงนิขั้นต า่ 1,490,654.29             1,550,646.70             

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
จ านวนขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 1,540,371.88             1,895,535.31             
ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (120,075.85)               (156,126.76)               
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงนิขั้นต า่ 1,420,296.03             1,739,408.55             

ราคาสุทธิตามบัญชีของ
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ 6,235,182.36             6,434,504.29             

หน่วย : บาท
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาเช่าทางการเงินกบับริษทัหลายแห่ง ส าหรับ
ยานพาหนะ สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 3-4 ปี สัญญาเช่าทางการเงินขา้งต้นมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงอยู่
ระหวา่งร้อยละ 4.55 ถึง 7.46 ต่อปี 

17. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน 
ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี: 

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(งวด 3 เดือน) (งวด 12 เดือน)

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับ

ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน ณ วนัต้นงวด 32,560,008.00       27,317,189.00       
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ :
ตน้ทนุบริการในปัจจุบนั 1,253,369.00         4,699,179.00         
ตน้ทนุดอกเบ้ีย 161,989.00           543,640.00           

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับ

ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน ณ วนัส้ินงวด 33,975,366.00       32,560,008.00       

หน่วย : บาท

 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ประกอบดว้ย: 

2561 2560
ตน้ทนุบริการปัจจุบนั 1,253,369.00         1,174,799.00         
ตน้ทนุดอกเบ้ียจากภาระผูกพนั 161,989.00            135,910.00           
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,415,358.00         1,310,709.00         

หน่วย : บาท

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุน ดงัน้ี: 

2561 2560
ตน้ทุนขาย 267,088.00             344,906.00             
ค่าใชจ่้ายในการขาย 591,507.00             514,268.00             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 556,763.00             451,535.00             
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,415,358.00          1,310,709.00          

หน่วย : บาท
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18. ส่วนด าเนินงาน 

บริษทัฯ ด าเนินงานในส่วนงานสามธุรกิจ คือ การผลิตและจ าหน่ายสินคา้ การใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง และการใหบ้ริการ การแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560
รายได้ 141,491               215,002               37,268                  26,738                  4,031                   12,872                 182,790               254,612               
ก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน 34,527                 54,117                 1,564                    3,670                    1,380                   6,697                   37,471                 64,484                 

รายไดอ่ื้น 3,488                   1,652                   
ค่าใชจ่้ายในการขาย (13,695)                (14,382)                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (24,171)                (19,462)                
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน (1,267)                  (1,383)                  
ตน้ทนุทางการเงิน (415)                     (675)                     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (372)                     (6,058)                  
ก าไรส าหรับงวด 957                      20,289                 43                        1,376                    38                        2,512                   1,039                   24,176                 

สินทรัพยป์ระกอบดว้ย

  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 279,790               183,598               
  อ่ืนๆ 1,097,947             595,977               
  รวมสินทรัพย์ 1,377,737             779,575               

 รายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการ รวม

หน่วย : พนับาท
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ

รับเหมาและติดตั้ง
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ส่วนงานทางภูมศิาสตร์ 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายโดยส่งออก
ต่างประเทศเป็นจ านวนเงิน 29.86 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 8.44 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ข้อมูลทีเ่กีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนสองราย
และสองกลุ่มตามล าดบั เป็นจ านวนเงินประมาณ 48.94 ลา้นบาท และ 147.68 ลา้นบาท ตามล าดบั  

19. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากบริษทัฯมีรายการซ้ือวตัถุดิบหลกัและขาย
สินคา้เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯ ไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มี
อายสุัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.29 0.27
สกุลเงินปอนดส์เตอร์ลิง 0.09 0.09

ลูกหน้ีการคา้
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.12 -

ลูกหน้ีอ่ืน - รายไดค้า้งรับตามเง่ือนไขของสญัญา
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.07 -

หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน-ทรัสตรี์ซีท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.65 1.05

เจา้หน้ีการคา้
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.37 0.72

หน่วย : ลา้น
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บริษทัฯ มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงัน้ี 

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 1.71 1.85

สกุลเงินยโูร 0.05 0.04

หน่วย : ลา้น

 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จะทยอยครบก าหนดภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน 

20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

20.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าค่าบริการ โดยมีค่าเช่า
และค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต คงเหลือตามสัญญาดงัน้ี 

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
ไม่เกิน 1 ปี 0.68                            0.54                            
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.89                            0.16                            
รวม 1.57                            0.70                            

หน่วย : ลา้นบาท

 
20.2 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้จากการใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนั ดงัน้ี 

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

สกุลเงินบาท 147.00 139.96

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.08 0.08

หน่วย : ลา้น

 
20.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  านวนเงิน 

0.19 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 5.97 ลา้นบาท) และจ านวนเงิน 0.04 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 1.31 
ลา้นบาท) ตามล าดบั 

20.4 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายเงินตามสัญญาจ้างท่ี
ปรึกษาและแนะน าลูกคา้รวมถึงงานโครงการ จ านวนเดือนละ 0.04 ลา้นบาท 
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21. การจัดประเภทรายการใหม่ 

ในระหวา่งงวดบริษทัฯ ไดมี้การจดัประเภทบางรายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั 
สรุปไดด้งัน้ี 

ก่อนจดัประเภท รายการ หลงัจดัประเภท

รายการใหม่ จดัประเภทใหม่ รายการใหม่

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายไดจ้ากการขาย 107,573,686.83      107,428,650.27      215,002,337.10      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 134,166,190.83      (107,428,650.27)    26,737,540.56        

ตน้ทนุขาย 76,773,524.58        84,111,707.06        160,885,231.64      

ตน้ทนุการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 107,179,114.67      (84,111,707.06)      23,067,407.61        

หน่วย : บาท

 
22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2561ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผูถื้อหุ้น
จ านวนหุ้นสามัญ 900 ล้านหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.14 บาท เป็นจ านวนเงิน 126 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2560 และมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 

23. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว เม่ือวนัท่ี           
11 พฤษภาคม 2561 
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