
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

งบการเงินระหวา่งกาลและ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับงวดสามเดือน และหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้น  บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ของบริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับงวดสามเดือน และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน 2561 และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล)  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ

ในการจัดทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 34  เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการ

สอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบ

บัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(นายยทุธพงษ ์ เช้ือเมืองพาน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ 10 สิงหาคม 2561

 



บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"แต่สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 92,759,519.37        222,232,133.28      
เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 6 399,802,545.41      450,126,759.21      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 7 324,288,609.13      407,938,742.94      
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 4, 8 7,994,484.60          43,684,713.92        
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 119,103,922.79      126,353,862.47      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 943,949,081.30      1,250,336,211.82   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 10 2,411,822.14          2,398,796.47          
เงินมดัจาํค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 1,069,560.00          -                          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 330,824,715.46      257,835,493.49      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12 567,534.03             752,411.78             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 13 11,850,689.13        11,651,939.98        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 40,031.77               167,905.61             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 346,764,352.53      272,806,547.33      
รวมสินทรัพย์ 1,290,713,433.83   1,523,142,759.15   

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

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

         กรรมการ                                                                กรรมการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         2



บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
"แต่สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 15,331,116.62        34,447,693.63        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 15, 22 219,649,884.79      272,609,872.85      
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้และรายไดรั้บล่วงหนา้ 8 10,373,886.34        38,068,627.04        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 2,012,228.12          1,550,646.70          
เงินปันผลคา้งจ่าย 18 46,128.85               -                          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,142,782.05          26,096,515.33        
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 14,353,719.42        16,269,706.07        
ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 10,850,211.36        10,850,211.36        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 274,759,957.55      399,893,272.98      
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน – สุทธิ 16 2,699,014.40          1,739,408.55          
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 34,843,182.00        32,560,008.00        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 22 1,889,647.54          1,737,561.00          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 39,431,843.94        36,036,977.55        
รวมหนีสิ้น 314,191,801.49      435,930,250.53      
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 
ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั  900,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 450,000,000.00      450,000,000.00      

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุน้สามญั  900,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 450,000,000.00      450,000,000.00      
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 469,628,844.14      469,628,844.14      

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 34,150,155.95        33,384,699.76        
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 22,742,632.25        134,198,964.72      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 976,521,632.34      1,087,212,508.62   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,290,713,433.83   1,523,142,759.15   

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น          

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

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         3



บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560
4, 22

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 183,698,459.50      115,539,560.53      
รายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง 23,266,829.05        36,240,347.30        
รายไดจ้ากการให้บริการ 3,466,798.12          1,351,750.00          
รายไดอ่ื้น 1,500,538.76          854,463.01             

รวมรายได้ 211,932,625.43      153,986,120.84      
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 135,084,372.94      84,102,567.15        
ตน้ทุนการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง 19,400,846.45        29,195,358.35        
ตน้ทุนการให้บริการ 2,553,610.45          579,589.53             
ค่าใชจ่้ายในการขาย 14,272,467.38        12,643,686.72        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 24,782,343.30        18,273,922.15        
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (2,521,447.74)         1,419,859.78          

รวมค่าใช้จ่าย 193,572,192.78      146,214,983.68      
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 18,360,432.65        7,771,137.16          
ตน้ทุนทางการเงิน (194,580.90)            (357,275.12)            
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 18,165,851.75        7,413,862.04          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (3,896,151.01)         (1,651,358.48)         
กําไรสําหรับงวด 14,269,700.74        5,762,503.56          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                          -                          
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 14,269,700.74        5,762,503.56          

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.02                        0.01                        

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (หุ้น) 900,000,000.00      630,000,000.00      

หน่วย : บาท
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

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

         กรรมการ                                                                กรรมการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30  มิถุนายน 2561

หมายเหตุ 2561 2560
4, 19, 22

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 325,189,732.52      330,541,897.63      
รายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง 60,534,608.98        62,977,887.86        
รายไดจ้ากการให้บริการ 7,497,338.12          14,223,756.85        
รายไดอ่ื้น 4,988,618.77          2,506,648.05          

รวมรายได้ 398,210,298.39      410,250,190.39      
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 242,048,163.31      244,987,798.79      
ตน้ทุนการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง 55,104,845.25        52,262,765.96        
ตน้ทุนการให้บริการ 5,204,431.30          6,754,581.52          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 27,967,153.05        27,025,930.91        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 48,953,769.08        37,735,909.76        
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (1,254,674.35)         2,802,713.89          

รวมค่าใช้จ่าย 378,023,687.64      371,569,700.83      
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 20,186,610.75        38,680,489.56        
ตน้ทุนทางการเงิน (609,659.24)            (1,032,332.17)         
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 19,576,951.51        37,648,157.39        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (4,267,827.79)         (7,709,205.01)         
กําไรสําหรับงวด 15,309,123.72        29,938,952.38        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                          -                          
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 15,309,123.72        29,938,952.38        

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.02                        0.05                        

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (หุ้น) 900,000,000.00      630,000,000.00      

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

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

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30  มิถุนายน 2561

หมายเหตุ

ทุนออกจาํหน่ายและ

ชาํระเตม็มูลคา่แลว้

ส่วนเกิน

มูลคา่หุน้สามญั

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม  2561 450,000,000.00           469,628,844.14           33,384,699.76             134,198,964.72           1,087,212,508.62        
สาํรองตามกฎหมาย -                              -                              765,456.19                  (765,456.19)                -                              
เงินปันผลจ่าย 18 -                              -                              -                              (126,000,000.00)         (126,000,000.00)         
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              15,309,123.72             15,309,123.72             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 450,000,000.00           469,628,844.14           34,150,155.95             22,742,632.25             976,521,632.34           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 315,000,000.00           -                              26,349,273.00             144,376,280.48           485,725,553.48           
สาํรองตามกฎหมาย -                              -                              1,496,947.62               (1,496,947.62)             -                              
เงินปันผลจ่าย -                              -                              -                              (60,000,000.00)           (60,000,000.00)           
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              29,938,952.38             29,938,952.38             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 315,000,000.00           -                              27,846,220.62             112,818,285.24           455,664,505.86           

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

กาํไรสะสม

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายอภิชาติ ปีปทุม)
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บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30  มิถุนายน 2561

2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 19,576,951.51             37,648,157.39             
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 8,503,784.55                8,102,557.22                
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือ 620,464.31                   106,868.12                   
(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น 222,102.80                   (280,372.83)                 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (632,953.70)                 (272,681.27)                 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (2,042,832.50)              (47,065.44)                   
(กาํไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (2,085,145.70)              2,353,551.70                
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 1,696,695.60                (341,596.66)                 
ดอกเบ้ียรับ (349,349.56)                 (137,964.18)                 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 609,659.24                   1,032,332.17                
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 2,021,317.29                1,450,147.88                
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,821,174.00                2,621,426.00                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 30,961,867.84             52,235,360.10             
สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน(เพิม่ข้ึน)ลดลง :
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 85,790,783.83             69,736,503.00             
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 35,690,229.32             4,916,829.76                
สินคา้คงเหลือ 6,629,475.37                8,870,875.74                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 127,873.84                   196,490.00                   

หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิม่ข้ึน(ลดลง) :
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (81,202,140.85)            (110,098,526.33)          
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (27,694,740.70)            18,858,781.14             
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั (3,937,303.94)              (3,318,734.11)              
หน้ิสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 152,086.54                   -                                

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 46,518,131.25             41,397,579.30             
จ่ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (538,000.00)                 -                                
จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (609,659.24)                 (1,032,332.17)              
จ่ายภาษีเงินได้ (28,420,310.22)            (24,731,140.02)            

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 16,950,161.79             15,634,107.11             

หน่วย : บาท
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

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

         กรรมการ                                                                กรรมการ
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บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30  มิถุนายน 2561

2561 2560

หน่วย : บาท
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน:
ดอกเบ้ียรับ 349,349.56                   137,964.18                   
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 176,000,000.00           70,000,000.00             
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (123,000,000.00)          (50,000,000.00)            
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั(เพิม่ข้ึน)ลดลง (13,025.67)                   6,787,368.94                
เงินสดจ่ายชาํระเงินมดัจาํค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร (1,069,560.00)              -                                
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 672,897.20                   280,373.83                   
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (52,792,287.85)            (696,675.23)                 
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,299.00)                     (208,250.00)                 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 143,074.24                   26,300,781.72             
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ:
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (19,864,474.47)            (26,298,327.80)            
จ่ายชาํระเจา้หน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน (747,504.32)                 (968,658.46)                 
เงินปันผลจ่าย (125,953,871.15)          (40,000,000.00)            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (146,565,849.94)          (67,266,986.26)            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (129,472,613.91)          (25,332,097.43)            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด 222,232,133.28           99,685,933.03             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 92,759,519.37             74,353,835.60             

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

สินทรัพยท่ี์เพิม่ข้ึนจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 2,168,691.59                -                                
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพิม่ข้ึน 27,237,850.33             -                                
เงินปันผลคา้งจ่าย 46,128.85                     20,000,000.00             

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

         กรรมการ                                                                กรรมการ

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         8



 ..…………………………………  ..………………………………… 

 (นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)  (นายอภิชาติ ปีปทุม) 
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บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2561  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด ์เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัภายใตป้ระมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเม่ือวันท่ี  25 กรกฎาคม 2546 ต่อมาเม่ือวันท่ี  16 กันยายน 2556 บริษัทฯ  

ได้จดทะเบียน  แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจาํกัด และเป็นบริษัทฯ  

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2560 ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนไวคื้อ เลขท่ี 

230/7 ถนนเทศบาลรังรักษเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทย 

โดยดาํเนินธุรกิจหลกัในการจาํหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าท่ีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง

ใหบ้ริการติดตั้งและก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย 

2. เกณฑ์การนําเสนองบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหวา่งกาล  

งบการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ยขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯได้

นาํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย  ฉบบั

ท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผย

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินระหวา่งกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ที่ระบุไวเ้ป็น

อยา่งอ่ืน ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ 

ดงันั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล

ฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

โดยเนน้การให้ขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนัเกี่ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื ่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี

นาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้าร

ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ี

เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต 

และปัจจยัต่างๆ ที่ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยั



 ..…………………………………  ..………………………………… 

 (นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)  (นายอภิชาติ ปีปทุม) 
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ขอ้มูลจาก  แหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผล

ที่เกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ี

ประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ    

การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที่การประมาณการดงักล่าวไดร้ับการทบทวน หากการ

ปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณ

การกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯ ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน    ทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบัท่ีออกโดย

สภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหา  

เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้

ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ  

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ในอนาคต 

ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก

สัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั    วนัท่ี 1 

มกราคม 2562 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง กิจการต้องใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขต

ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายไดท่ี้

เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาด

วา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ และกาํหนดใหกิ้จการตอ้งใช้

ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการ    ในแต่ละ

ขั้นตอน  

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนํา

มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

4. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจในการควบคุมบุคคลหรือกิจการอ่ืนหรือมี

อิทธิพลเหนือบุคคลหรือกิจการอ่ืนอยา่งเป็นสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการดาํเนินงานรวมถึง

กิจการท่ีมีผูถื้อหุน้หรือผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกนั 

รายการท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตาม

สัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษัทฯ มีกับบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดย 

บริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีผูถื้อหุน้ หรือกรรมการร่วมกบับริษทัฯ มีดงัน้ี  

ช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกนั 

บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จาํกดั (มหาชน) มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกนั 

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกนั 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน ท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

 
หน่วย : บาท 

 
2561 2560 

สําหรับระยะเวลาสามเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 
  

รายได้จากการให้บริการรับเหมาตดิตั้ง   

 บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)  453,489.71 15,923,686.37 

ซ้ือสินค้า   

 บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน)  9,000.00 - 

บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จาํกดั (มหาชน)  38,152.05 640,547.32  
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 หน่วย : บาท 

 
2561 2560 

สําหรับระยะเวลาหกเดือน ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 
  

รายได้จากการขาย 

  บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 570,000.00  -  

รายได้จากการให้บริการรับเหมาตดิตั้ง   

 บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)  1,413,736.41 15,923,686.37 

ซ้ือสินค้า   

 บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน)  184,200.00 901,500.00  

บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จาํกดั (มหาชน)  81,290.67 3,664,190.32  

บริษทัฯ มีรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้โดยใชร้าคาทุนบวกกาํไรและตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั  

ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี: 

 
หน่วย : บาท 

 
30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหนีก้ารค้า 

  บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)  - 3,595,200.00  

รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกชําระ   

 บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)  668,764.10 1,877,027.68  

เจ้าหนีก้ารค้า   

 บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน)  9,630.00 308,643.37  

บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จาํกดั (มหาชน)  40,822.69 2,718,598.48  

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า 

  บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 438,000.00 - 

 

ค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหาร สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย:  

 
หน่วย : บาท 

 
2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,095,069.00  20,943,094.00  

ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้ง 1,211,971.00  1,250,908.00  

รวมค่าตอบแทนทีจ่่ายให้ผู้บริหาร 24,307,040.00  22,194,002.00 
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ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ 

ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

5. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย: 

 

หน่วย : บาท 

 

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินสดในมือ  308,816.61   523,270.40  

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์  82,960,684.63  218,504,162.48  

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั  4,477,415.28  58,500.00  

เชค็ท่ีถึงกาํหนดรับชาํระ 5,012,602.85  3,146,200.40  

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 92,759,519.37  222,232,133.28 

6. เงนิลงทุนช่ัวคราว – สุทธิ 

เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย: 

 

หน่วย : บาท 

 

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 

 

ราคาทุน 

มูลค่ายติุธรรม 

 ระดบั 2 

 

ราคาทุน 

มูลค่ายติุธรรม  

ระดบั 2 

กองทุนเปิดตราสารหน้ี - ราคาทุน 397,759,712.91  397,759,712.91 450,099,860.81  450,099,860.81  

บวก กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ

เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน    -    2,042,832.50     -    26,898.40  

รวมเงนิลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 397,759,712.91 399,802,545.41  450,099,860.81  450,126,759.21  
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 

หน่วย : บาท 

 

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหนีก้ารค้า 

  ลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    -     3,595,200.00  

ลูกหนีก้ารค้าบริษัทอ่ืน   

 เชค็รับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 905,806.36  2,489,676.00  

ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 295,575,756.88  376,523,706.09  

รวมลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 296,481,563.24  379,013,382.09  

รวมลูกหนีก้ารค้า 296,481,563.24  382,608,582.09  

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

  รายไดค้า้งรับตามเง่ือนไขของสญัญา 9,330,677.88  6,370,415.00  

เงินประกนัผลงาน 4,246,000.00  10,255,320.82  

สินทรัพยจ์ากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 2,085,145.70     -     

เงินทดรองจ่าย 286,570.18  445,537.68  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 3,218,147.16  1,855,536.70  

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 750,546.63  1,005,454.59  

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด 4,376,348.34  4,187,130.10  

อ่ืนๆ 3,513,610.00    1,210,765.96  

รวมลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 27,807,045.89  25,330,160.85  

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 324,288,609.13  407,938,742.94  

 

รายไดค้า้งรับตามเง่ือนไขของสัญญา คือ รายไดจ้ากการขายสินคา้ในส่วนของท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน ภายใต้

ข้อกําหนดของสัญญา บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีเม่ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เร่ิมทํางานร่วมกับ

องคป์ระกอบอ่ืนของลูกคา้ 
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บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี: 

 

หน่วย : บาท 

 

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหนีก้ารค้าบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั   

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ    -      3,595,200.00  

รวมลูกหนีก้ารค้าบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั    -      3,595,200.00  

ลูกหนีก้ารค้าบริษัทอ่ืน   

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 175,642,072.93  285,176,121.36  

เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 37,080,067.27  19,767,170.03  

เกินกาํหนดชาํระ 3 - 6 เดือน 37,756,686.82  20,418,338.24  

เกินกาํหนดชาํระ 6 - 12 เดือน 899,053.38  41,148,074.86  

เกินกวา่ 12 เดือน 45,103,682.84  12,503,677.60  

รวมลูกหนีก้ารค้าบริษัทอ่ืน 296,481,563.24  379,013,382.09  

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินกาํหนดชาํระ 12 เดือน เป็นลูกหน้ีการคา้ท่ีอยูร่ะหวา่งการผ่อนชาํระ 3 ราย และอีก 1 รายเป็น

ลูกหน้ีการคา้ท่ีอยูร่ะหวา่งการรอทดสอบสินคา้ท่ีโรงงานของลูกคา้ ซ่ึงผูบ้ริหารคาดวา่จะสามารถเกบ็เงินไดค้รบ

ตามยอดคงคา้งดงักล่าว 

8. รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกชําระ/เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า และรายได้รับล่วงหน้า 

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ/เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ และรายไดรั้บล่วงหนา้ ประกอบดว้ย: 

 

หน่วย : บาท 

 

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 

(งวด 6 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

รายได้บริการรับรู้ตามขั้นความสําเร็จของงาน 60,534,608.98  254,118,017.01  

รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกชําระ 

  มูลค่าตามสัญญา 72,140,000.00  202,719,331.45  

การรับรู้รายไดข้องงานท่ีทาํเสร็จจนถึงปัจจุบนั 40,338,484.60  163,920,309.55  

หกั จาํนวนเงินท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้  (32,344,000.00)  (120,235,595.63) 

รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกชําระ 7,994,484.60  43,684,713.92  
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หน่วย : บาท 

 

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 

(งวด 6 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า และรายได้รับล่วงหน้า   

 มูลค่าตามสัญญา  16,700,000.00 19,277,500.00  

จาํนวนเงินท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้ 3,340,000.00 4,459,100.00  

หกั การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จจนถึงปัจจุบนั  (2,473,322.42)  (1,497,894.19) 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 866,677.58 2,961,205.81 

บวก เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 4,958,000.00 - 

บวก เงินมดัจาํรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 4,549,208.76 35,107,421.23 

รวม 10,373,886.34   38,068,627.04  

9. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 

สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย: 

 

หน่วย : บาท 

 

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

วตัถุดิบ 116,146,423.95 117,277,198.97  

งานระหวา่งทาํ  6,254,739.68 9,298,816.44  

สินคา้สาํเร็จรูป  5,048,910.53  8,981,761.90  

สินคา้ระหวา่งทาง  1,844,912.26 366,684.48  

รวมสินค้าคงเหลือ  129,294,986.42  135,924,461.79  

หกั ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง  (10,191,063.63)  (9,570,599.32) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 119,103,922.79 126,353,862.47 

 

10. เงนิฝากสถาบันการเงนิทีม่ภีาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากประจาํไดน้าํไปใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้ืม

จากธนาคาร การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต วงเงินเบิกเกินบัญชีและหนังสือคํ้ าประกันเพ่ือธุรกิจของบริษัทฯ         

(หมายเหตุ 14) 
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11. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ประกอบดว้ย: 

 

หน่วย : บาท 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 257,835,493.49  

ซ้ือระหวา่งงวด (ราคาทุน) 82,198,829.77  

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (8,314,607.80) 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (ราคาตามบญัชี) (895,000.00) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 330,824,715.46 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 จาํนวน 8.31 ลา้นบาท และ 7.97  

ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนจาํนองไวก้บั

ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นการคํ้ าประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตวงเงิน

เบิกเกินบญัชีและหนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือธุรกิจของบริษทั (หมายเหตุ 14) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวน

แลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่จาํนวน 31.79 ลา้นบาทและ จาํนวน 27.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

12. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน – สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ประกอบดว้ย: 

 

หน่วย : บาท 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 752,411.78  

ซ้ือระหวา่งงวด (ราคาทุน)  4,299.00 

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด  (189,176.75) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561   567,534.03  

ค่าตัดจาํหน่ายสําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 จาํนวน 0.19 ลา้นบาท และ 0.13  

ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดร้วมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนแลว้ 
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13. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี – สุทธิ 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดมีดงัน้ี: 

 

หน่วย : บาท 

  

การเปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึน(ลดลง) 

 

 

ณ วนัท่ี 1 

 

ณ วนัท่ี 30 

 

มกราคม 2561 กาํไรขาดทุน มิถุนายน 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  

 

  

 สินคา้คงเหลือ 1,914,119.85  124,092.87  2,038,212.72 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,512,001.60  456,634.80 6,968,636.40 

ประมาณการหน้ีสิน 3,253,941.21  (383,197.33) 2,870,743.88 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่า (28,122.68) 1,218.81 (26,903.87) 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 11,651,939.98  198,749.15 11,850,689.13 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี: 

 
หน่วย : บาท 

 

2561 2560 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั  4,466,576.94 7,881,567.67  

รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (198,749.15) (172,362.66) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 4,267,827.79 7,709,205.01 

บริษทัฯ ใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2561 และ 2560  

14. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย: 

 

หน่วย : บาท 

 

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท  15,331,116.62 34,447,693.63 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดรั้บวงเงินสินเช่ือ (เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร        เงิน

กู้ยืมระยะสั้ น และวงเงินออกหนังสือคํ้ าประกันธนาคาร) จาํนวนรวม 600 ลา้นบาท และ 625.26 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั และวงเงินสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จาํนวน 6.52 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยจดจาํนอง

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน (หมายเหตุ 11) และเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั (หมายเหตุ 10)   
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15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 

หน่วย : บาท 

 

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เจ้าหนีก้ารค้า   

 เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  50,452.69 3,027,241.85  

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  160,372,992.88 209,813,388.27  

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 160,423,445.57 212,840,630.12  

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน   

 ค่านายหนา้คา้งจ่าย  7,190,333.14 10,380,870.58  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  5,684,458.49 31,024,249.53  

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น  27,789,093.18 551,242.85  

หน้ีสินจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  - 2,418,531.41  

โบนสัคา้งจ่าย  9,025,878.96 - 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย  950,237.00 13,252,186.00  

ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 4,613,854.00 222,195.40 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 3,101,680.78 1,213,532.08 

อ่ืนๆ  870,903.67 706,434.88  

รวมเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 59,226,439.22 59,769,242.73  

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 219,649,884.79 272,609,872.85  
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16. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงนิ – สุทธิ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ประกอบดว้ย: 

 

หน่วย : บาท 

 

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ไม่เกนิ 1 ปี 

  จาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย  2,181,818.12 1,660,360.11  

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย  (169,590.00)  (109,713.41) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงนิขั้นตํา่ 2,012,228.12 1,550,646.70  

เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี   

 จาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย  2,832,005.33 1,895,535.31  

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย  (132,990.93) (156,126.76) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงนิขั้นตํา่ 2,699,014.40 1,739,408.55  

ราคาสุทธิตามบัญชีของ สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ 9,057,147.84 6,434,504.29  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ ได้ทาํสัญญาเช่าทางการเงินกบับริษทัหลายแห่ง 

สาํหรับยานพาหนะ สัญญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลา 3-4 ปี สัญญาเช่าทางการเงินขา้งตน้มีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงอยู่

ระหวา่งร้อยละ 4.55 ถึง 7.46 ต่อปี 

17. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน 

สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี: 

 

หน่วย : บาท 

 

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 

(งวด 6 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับ 

  ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน ณ วนัต้นงวด  32,560,008.00 27,317,189.00  

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:   

 ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,500,175.00 4,699,179.00  

ตน้ทุนดอกเบ้ีย  320,999.00 543,640.00  

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (538,000.00) - 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับ   

 ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน ณ วนัส้ินงวด  34,843,182.00 32,560,008.00  
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ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย: 

 

หน่วย : บาท 

 

2561 2560 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  2,500,175.00 2,349,606.00  

ตน้ทุนดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  320,999.00 271,820.00  

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,821,174.00 2,621,426.00  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทุน ดงัน้ี: 

 

หน่วย : บาท 

 

2561 2560 

ตน้ทุนขาย  524,641.00 689,817.00  

ค่าใชจ่้ายในการขาย  1,183,012.00 1,028,547.00  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  1,113,521.00 903,062.00  

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,821,174.00 2,621,426.00 

18. เงนิปันผล 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้จาํนวนหุน้สามญั 900 ลา้นหุน้ในอตัรา หุน้ละ 0.14 บาท เป็นจาํนวนเงิน 126 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผล การ

ดาํเนินงานประจาํปี 2560 เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในเดือนพฤษภาคม 2561 
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19. ส่วนดาํเนินงาน 

บริษทัฯ ดาํเนินงานในส่วนงานสามธุรกิจ คือ การผลิตและจาํหน่ายสินคา้ การใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง และการใหบ้ริการ การแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี  

 

หน่วย : พนับาท 

 

 รายไดจ้ากการผลิตและจาํหน่ายสินคา้  

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

รับเหมาและติดตั้ง   รายไดจ้ากการใหบ้ริการ   รวม  

 

 2561   2560   2561   2560   2561   2560   2561   2560  

 รายได ้ 325,190  330,542  60,535  62,978  7,497  14,224  393,222 407,744  

 กาํไรขั้นตน้ของส่วนงาน  83,142 85,554  5,430 10,715  5,204 7,469  90,865 103,738  

 รายไดอ่ื้น  

      

4,989 2,507  

 ค่าใชจ่้ายในการขาย  

      

(27,967) (27,026) 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  

      

(48,954) (37,736) 

 กาํไร(ขาด)ทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  

      

1,255 (2,803) 

 ตน้ทุนทางการเงิน  

      

(610) (1,032) 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 

      

(4,268) (7,709) 

 กาํไรสาํหรับงวด  14,009 24,691  915 3,092  386 2,155  15,310 29,939  

สินทรัพยป์ระกอบดว้ย 

          ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 

      

330,825 180,202  

  อ่ืนๆ 

      

959,888 585,394  

  รวมสินทรัพย ์

      

1,290,713 765,596  
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ส่วนงานทางภูมศิาสตร์ 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายโดยส่งออก

ต่างประเทศเป็นจาํนวนเงิน 41.06 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 12.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ข้อมูลทีเ่กีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหน่ึง

กลุ่มและลูกคา้รายใหญ่หน่ึงราย และสองกลุ่มตามลาํดบั เป็นจาํนวนเงินประมาณ 151.16 ลา้นบาท และ 191.21 

ลา้นบาท ตามลาํดบั  

20. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากบริษทัฯมีรายการซ้ือวตัถุดิบหลกัและขาย

สินคา้เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯ ไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มี

อายสุัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 

หน่วย : ลา้น 

 

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพย์ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

  เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน 

  สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.43 0.27 

สกลุเงินปอนดส์เตอร์ลิง 0.09 0.09 

ลูกหน้ีอ่ืน - รายไดค้า้งรับตามเง่ือนไขของสญัญา 

  สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.07  -  

หนีสิ้นทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

  เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน-ทรัสตรี์ซีท 

  สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.46 1.05 

เจา้หน้ีการคา้ 

  สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 1.09 0.72 
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บริษทัฯ มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงัน้ี 

 

หน่วย : ลา้น 

 

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  1.82 1.85 

สกลุเงินยโูร  0.01 0.04 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 จะทยอยครบกาํหนดภายใน

ระยะเวลา 12 เดือน 

21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

21.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าค่าบริการ โดยมีค่า

เช่าและค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต คงเหลือตามสัญญาดงัน้ี 

 

หน่วย : ลา้นบาท 

 

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ไม่เกิน 1 ปี 0.63 0.54  

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.77 0.16  

รวม 1.40 0.70  

21.2 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้จากการใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนั ดงัน้ี 

 

หน่วย : ลา้น 

 

30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

สกลุเงินบาท 114.41 139.96  

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.04 0.08  

21.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวนเงิน 

0.15 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 5.10 ลา้นบาท) และจาํนวนเงิน 0.04 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 1.31 

ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

21.4 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายเงินตามสัญญาจา้งท่ี

ปรึกษาและแนะนาํลูกคา้รวมถึงงานโครงการ จาํนวนเดือนละ 0.04 ลา้นบาท 

21.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายเงินตามสัญญาจา้งเหมาก่อสร้างอาคารโรงงาน

และระบบสาธารณูปโภค จาํนวน 4.95 ลา้นบาท 
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22. การจัดประเภทรายการใหม่ 

ในระหวา่งงวดบริษทัฯ ไดมี้การจดัประเภทบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

ใหม่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วน

ของผูถื้อหุน้ สรุปไดด้งัน้ี 

 

หน่วย : บาท 

 

ก่อนจดัประเภท รายการ หลงัจดัประเภท 

 

รายการใหม่ จดัประเภทใหม่ รายการใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 274,347,433.85 (1,737,561.00) 272,609,872.85 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  1,737,561.00  1,737,561.00  

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

   สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 

   รายไดจ้ากการขาย 104,452,614.91  11,086,945.62  115,539,560.53  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 47,327,292.92  (11,086,945.62) 36,240,347.30  

ตน้ทุนขาย 74,845,640.99  9,256,926.16  84,102,567.15  

ตน้ทุนการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง  38,452,284.51   (9,256,926.16) 29,195,358.35  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2560 

   รายไดจ้ากการขาย 212,026,301.74  118,515,595.89  330,541,897.63  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 181,493,483.75   (118,515,595.89) 62,977,887.86  

ตน้ทุนขาย 151,619,165.57  93,368,633.22  244,987,798.79  

ตน้ทุนการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 145,631,399.18  (93,368,633.22) 52,262,765.96  

ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการทางบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบต่อยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 

23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาระหวา่งผูถื้อหุน้ กบั บริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัร่วมทุน ในสัดส่วน

การลงทุนร้อยละ 60 และ 40 ตามลาํดบั เพ่ือรองรับการร่วมทาํธุรกิจให้บริการออกแบบ จดัหาระบบไฟฟ้าและ

พลงังาน และก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ถึงขนาดกลางแบบครบวงจร โดยบริษทัร่วมทุนดงักล่าวมีทุนจด

ทะเบียน 10 ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561 

24. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แลว้ เม่ือวนัท่ี           

10 สิงหาคม 2561 
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