บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินระหว่างกาลและ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ของบริ ษทั ซี พีที ไดร์ แอนด์
เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั ซี พีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ณ วันที่
30 กันยายน 2561 และงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่ นเฉพาะกิ จการ ส าหรั บ งวดสามเดื อ น และเก้าเดื อ น สิ้ นสุ ดวัน ที่ 30 กันยายน 2561 และงบแสดงการเปลี่ ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น เฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ น สดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการ สาหรับงวดเก้าเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอ
ข้อ มู ลทางการเงิ น ระหว่างกาลเหล่ านี้ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 34 เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น ระหว่างกาล
ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของ
ข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบ
บัญ ชี รั บ อนุ ญ าตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่ าวประกอบด้วย การใช้วิ ธี การสอบถามบุ คลากรซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มีนัยสาคัญทั้งหมดซึ่ ง
อาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

(นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
กรุ งเทพฯ 12 พฤศจิกายน 2561
1

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"แต่สอบทานแล้ว" "แต่สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"
หมายเหตุ 30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
เงินมัดจําค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5
6
4, 7
4, 8
9

94,947,534.86
387,039,145.90
308,053,893.16
35,822,732.68
132,303,920.67
958,167,227.27

92,665,781.36
387,039,145.90
308,044,685.86
35,822,732.68
132,303,920.67
955,876,266.47

222,232,133.28
450,126,759.21
407,938,742.94
43,684,713.92
126,353,862.47
1,250,336,211.82

10

9,539,000.00
334,887,089.83
1,040,575.12
10,730,003.11
1,524,031.77
357,720,699.83
1,315,887,927.10

9,539,000.00
1,499,950.00
334,887,089.83
1,040,575.12
10,730,003.11
1,524,031.77
359,220,649.83
1,315,096,916.30

2,398,796.47
257,835,493.49
752,411.78
11,651,939.98
167,905.61
272,806,547.33
1,523,142,759.15

11
12
13
14

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ

2

บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"แต่สอบทานแล้ว" "แต่สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"
หมายเหตุ 30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
15
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
4, 16, 23
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและรายได้รับล่วงหน้า
8
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
17
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
ประมาณการหนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
17
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุ ทธิ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 18
23
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 900,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 900,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

37,083,880.61
193,584,882.70
40,934,902.44

37,083,880.61
193,470,945.70
40,934,902.44

34,447,693.63
272,609,872.85
38,068,627.04

1,923,934.16
15,082,472.79
10,850,211.36
299,460,284.06

1,923,934.16
15,082,472.79
10,850,211.36
299,346,347.06

1,550,646.70
26,096,515.33
16,269,706.07
10,850,211.36
399,893,272.98

2,237,975.90
27,784,145.00
1,087,982.20
31,110,103.10
330,570,387.16

2,237,975.90
27,784,145.00
1,102,982.20
31,125,103.10
330,471,450.16

1,739,408.55
32,560,008.00
1,737,561.00
36,036,977.55
435,930,250.53

450,000,000.00

450,000,000.00

450,000,000.00

450,000,000.00
469,628,844.14

450,000,000.00
469,628,844.14

450,000,000.00
469,628,844.14

34,216,754.32
30,595,088.12
984,440,686.58
876,853.36
985,317,539.94
1,315,887,927.10

34,216,754.32
30,779,867.68
984,625,466.14
984,625,466.14
1,315,096,916.30

33,384,699.76
134,198,964.72
1,087,212,508.62
1,087,212,508.62
1,523,142,759.15

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
3

บริษทั ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ
4
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ได้ รับการจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายและชําระแล้ว (หุน้ )
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว"
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2561
2561
2560

128,530,771.20
86,292,189.76
6,073,771.00
3,151,819.86
224,048,551.82

128,530,771.20
86,292,189.76
6,073,771.00
3,161,819.86
224,058,551.82

274,823,133.62
75,845,039.91
5,038,425.84
275,772.01
355,982,371.38

105,302,674.87
74,110,150.45
2,736,423.86
13,929,029.74
25,325,942.51
683,933.70
222,088,155.13
1,960,396.69
(405,054.33)
1,555,342.36
(531,351.16)
1,023,991.20

105,302,674.87
74,110,150.45
2,736,423.86
13,929,029.74
25,027,966.31
683,933.70
221,790,178.93
2,268,372.89
(405,054.33)
1,863,318.56
(531,351.16)
1,331,967.40

191,610,950.03
53,741,326.05
2,191,903.83
15,443,309.30
21,748,154.64
1,145,183.33
285,880,827.18
70,101,544.20
(305,606.91)
69,795,937.29
(14,091,241.55)
55,704,695.74

6,771,866.40
7,795,857.60

6,771,866.40
8,103,833.80

55,704,695.74

1,147,187.84
(123,196.64)
1,023,991.20

1,331,967.40
1,331,967.40

55,704,695.74
55,704,695.74

7,919,054.24
(123,196.64)
7,795,857.60

8,103,833.80
8,103,833.80

55,704,695.74
55,704,695.74

0.0013

0.0015

0.0884

900,000,000.00
900,000,000.00
..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกือ)
กรรมการ

630,000,000.00

4

บริษทั ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ
4, 20
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
14
กําไรสํ าหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ ได้ รับการจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายและชําระแล้ว (หุน้ )
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว"
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2561
2561
2560

453,720,503.72
146,826,798.74
13,571,109.12
8,140,438.63
622,258,850.21

453,720,503.72
146,826,798.74
13,571,109.12
8,150,438.63
622,268,850.21

605,365,031.25
138,822,927.77
19,262,182.69
2,782,420.06
766,232,561.77

347,927,610.18
129,214,995.70
7,940,855.16
41,319,410.79
74,279,711.59
(570,740.65)
600,111,842.77
22,147,007.44
(1,014,713.57)
21,132,293.87
(4,799,178.95)
16,333,114.92

347,927,610.18
129,214,995.70
7,940,855.16
41,319,410.79
73,981,735.39
(570,740.65)
599,813,866.57
22,454,983.64
(1,014,713.57)
21,440,270.07
(4,799,178.95)
16,641,091.12

436,598,748.82
106,004,092.01
8,946,485.35
42,469,240.21
59,484,064.40
3,947,897.22
657,450,528.01
108,782,033.76
(1,337,939.08)
107,444,094.68
(21,800,446.56)
85,643,648.12

6,771,866.40
23,104,981.32

6,771,866.40
23,412,957.52

85,643,648.12

16,456,311.56
(123,196.64)
16,333,114.92

16,641,091.12
16,641,091.12

85,643,648.12
85,643,648.12

23,228,177.96
(123,196.64)
23,104,981.32

23,412,957.52
23,412,957.52

85,643,648.12
85,643,648.12

0.0183

0.0185

0.1359

900,000,000.00
900,000,000.00
..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ

630,000,000.00

5

บริษทั ซีพ ที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561

ทุนออกจําหน่ายและ
หมายเหตุ ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
สํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
19
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
โอนกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

450,000,000.00
450,000,000.00

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
"ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว"
องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรสะสม
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรจากการ
ประมาณการตาม รวมส่ วนของผูถ้ ือ
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
หลักคณิ ตศาสตร์
หุน้ บริ ษทั ใหญ่

469,628,844.14
469,628,844.14

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

33,384,699.76
832,054.56
34,216,754.32

134,198,964.72
(832,054.56)
(126,000,000.00)
16,456,311.56
6,771,866.40
30,595,088.12

6,771,866.40
(6,771,866.40)
-

1,087,212,508.62
(126,000,000.00)
23,228,177.96
984,440,686.58

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุม รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
1,000,050.00
(123,196.64)
876,853.36

1,087,212,508.62
(126,000,000.00)
1,000,050.00
23,104,981.32
985,317,539.94

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
6

บริษัท ซีพ ที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
"ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว"

กําไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
สํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
โอนกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
สํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

19

ทุนออกจําหน่ายและ
ชําระเต็มมูลค่าแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

450,000,000.00
450,000,000.00
315,000,000.00
315,000,000.00
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

469,628,844.14
469,628,844.14
-

จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

33,384,699.76
832,054.56
34,216,754.32

134,198,964.72
(832,054.56)
(126,000,000.00)
16,641,091.12
6,771,866.40
30,779,867.68

26,349,273.00
4,282,182.41
30,631,455.41

152,505,856.30
(4,282,182.41)
(60,000,000.00)
85,643,648.12
173,867,322.01

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรจากการประมาณ
การตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
6,771,866.40
(6,771,866.40)
-

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
1,087,212,508.62
(126,000,000.00)
23,412,957.52
984,625,466.14
493,855,129.30
(60,000,000.00)
85,643,648.12
519,498,777.42

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
7

บริษัท ซีพ ที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว"
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2561
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
(กําไร)ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สิน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
(กําไร)ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
ประมาณการหนี้ สินจากการรับประกัน
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์จากการดําเนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง :
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชําระ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินจากการดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) :
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ประมาณการหนี้ สินจากการรับประกัน
หนิ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

21,132,293.87

21,440,270.07

107,444,094.68

11,695,658.63
1,350,737.05
1,058,831.78
(3,712,086.84)
(299.85)
(77,375.00)
(134,570.90)
(349,349.56)
1,014,713.57
3,168,726.05
4,226,970.00

11,695,658.63
1,350,737.05
1,058,831.78
(3,712,086.84)
(299.85)
(77,375.00)
(134,570.90)
(349,349.56)
1,014,713.57
3,168,726.05
4,226,970.00

12,093,016.62
469,299.00
(248,962.01)
(335,065.37)
(384.44)
2,749,992.21
(642,564.01)
(137,964.18)
1,337,939.08
3,062,181.37
3,932,110.00

39,374,248.80

39,682,225.00

129,723,692.95

100,348,349.89
7,861,981.24
(7,300,795.25)
(1,356,126.16)

100,357,557.19
7,861,981.24
(7,300,795.25)
(1,356,126.16)

(34,632,112.43)
(17,089,587.47)
(13,084,275.63)
164,580.00

(84,625,523.22)
2,866,275.40
(4,355,959.33)
(649,578.80)
52,162,872.57
(538,000.00)
(1,014,713.57)
(32,067,831.00)
18,542,328.00

(84,739,460.22)
2,866,275.40
(4,355,959.33)
(634,578.80)
52,381,119.07
(538,000.00)
(1,014,713.57)
(32,067,831.00)
18,760,574.50

(4,348,589.78)
41,376,397.73
(3,626,095.04)
98,484,010.33
(1,337,939.08)
(31,531,047.63)
65,615,023.62

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
8

บริษัท ซีพ ที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : บาท
"ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว"
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2561
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
เงินสดจ่ายชําระเงินมัดจําค่าซื้ อที่ดิน
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายชําระเงินมัดจําค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
จ่ายชําระเจ้าหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปั นผลจ่าย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินสดเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
สิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เจ้าหนี้ ซ้ื อทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น
เงินปั นผลค้างจ่าย

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

349,349.56
596,800,000.00
(530,000,000.00)
2,398,796.47
(9,539,000.00)
1,626,168.22
(83,073,482.90)
(547,699.00)
(21,985,867.65)

349,349.56
596,800,000.00
(530,000,000.00)
2,398,796.47
(1,499,950.00)
(9,539,000.00)
1,626,168.22
(83,073,482.90)
(547,699.00)
(23,485,817.65)

137,964.18
77,500,000.00
(50,000,000.00)
6,787,368.94
(5,000,000.00)
280,373.83
(11,593,686.22)
(568,250.00)
17,543,770.73

2,442,585.96
(1,296,836.78)
(125,986,857.95)
1,000,050.00
(123,841,058.77)
(127,284,598.42)
222,232,133.28
94,947,534.86

2,442,585.96
(1,296,836.78)
(125,986,857.95)
(124,841,108.77)
(129,566,351.92)
222,232,133.28
92,665,781.36

(14,779,585.75)
(1,336,883.35)
(60,000,000.00)
(76,116,469.10)
7,042,325.25
99,685,933.03
106,728,258.28

2,168,691.59
5,930,544.82
13,142.05

2,168,691.59
5,930,544.82
13,142.05

4,781,753.47
-

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
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บริษัท ซีพที ี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบแต่ สอบทานแล้ว)
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ซี พีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จากัดภายใต้ประมวลกฎหมาย
แพ่ งและพาณิ ชย์ข องประเทศไทยเมื่ อ วัน ที่ 25 กรกฎาคม 2546 ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 16 กั น ยายน 2556 บริ ษัท ฯ
ได้จดทะเบี ยน แปรสภาพเป็ นบริ ษ ัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษ ัทมหาชนจ ากัด และเป็ นบริ ษ ัท ฯ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่อยูต่ ามที่ จดทะเบี ยนไว้คือ เลขที่
230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนื อ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ฯประกอบกิจการในประเทศไทย
โดยดาเนิ น ธุ รกิ จหลักในการจาหน่ ายอุ ป กรณ์ และระบบควบคุ ม ไฟฟ้ าที่ ใช้ในโรงงานอุ ตสาหกรรม รวมถึ ง
ให้บริ การติดตั้งและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย

2.

เกณฑ์ การนาเสนองบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญ ชีฉ บับ ที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนและ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด) โดยบริ ษทั ฯได้
นาเสนอในรู ปแบบที่สอดคล้องกับรู ปแบบของงบการเงินประจาปี ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับ
ที่ 1 เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน ส่ วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทาเป็ นแบบย่อ บริ ษทั ได้เปิ ดเผย
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมตามข้อกาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น ซึ่ งการจัดทางบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานในประเทศ
ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย บริ ษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินระหว่างกาล
ฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทย
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยเน้น การให้ข อ้ มูล ที ่เป็ นปั จ จุบ นั เกี่ย วกับ กิจ กรรม เหตุก ารณ์แ ละสถานการณ์ใหม่ๆ เพื ่อ ไม่ให้ข อ้ มูล ที่
นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควรต้องอ่านควบคู่กบั งบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในการจัด ท างบการเงิน ระหว่างกาลให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ ห ารต้อ งใช้ก าร
ประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินที่
เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต
และปั จจัยต่างๆ ที่ผูบ้ ริ ห ารมีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุส มผลภายใต้ส ภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่ งไม่อาจอาศัย
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
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ข้อมูลจาก แหล่งอื่นและนาไปสู่ การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการกาหนดจานวนสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้นๆ ดังนั้น ผล
ที ่เกิด ขึ้ น จริ ง จากการตั้ง ข้อ สมมติฐ านต่อ มูล ค่า ตามบัญ ชีข องสิ น ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น อาจแตกต่า งไปจากที่
ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการ
ปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณ
การกระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนาคต
เกณฑ์ การจัดทางบการเงินระหว่ างกาลรวม
ก) งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั ซี พีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียดดังนี้
บริ ษทั ย่อย

ประเภทธุรกิจ

ถือหุน้ อัตราร้อยละ

บริ ษทั ซี พีที-ทีทีจี อินโนเวชัน่ จากัด ให้บ ริ การออกแบบ จัดหาระบบไฟฟ้ าและ
พลังงาน และก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด
เล็กถึงขนาดกลางแบบครบวงจร

59.99

ข) บริ ษทั ฯ นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ มีอานาจในการ
ควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯ สิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ค) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
ง) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่ มีส าระสาคัญ ได้ถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างของกลุ่มบริษัทในระหว่ างงวด
บริ ษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ น้ กับ บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง เพื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุน บริ ษทั ร่ วม
ทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 โดยมีสัดส่ วนการถือหุ ้นร้อยละ 59.99 ซึ่ งมี
กรรมการและผูถ้ ือหุ น้ เป็ นกลุ่มเดียวกัน โดยบริ ษทั ฯ มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ดังกล่าว ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงนา
งบการเงินของบริ ษทั ซี พีที-ทีทีจี อินโนเวชัน่ จากัด มาจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วนั เริ่ มแรก
บริ ษทั ฯ จัดทางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคา
ทุน

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่จานวนหลาย
ฉบับที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวัน ที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึ น
เพื่อให้มีเนื้อหา เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
และอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จาก
สัญญาที่ทากับลูกค้า ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง วันที่ 1
มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน จานวน 5 ฉบับ ซึ่ งมีผล
บังคับ ใช้ส าหรับ งบการเงิน ที ่มีร อบระยะเวลาบัญ ชีที่เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที ่ 1 มกราคม 2563 หลักการ
สาคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ ากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่ อง สัญญาก่อสร้ าง
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 18 เรื่ อ ง รายได้ และการตี ค วามมาตรฐานบัญ ชี ที่ เกี่ ย วข้อ ง กิ จ การต้อ งใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กบั สัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่ อยูใ่ นขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่ น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรั บการรั บรู ้ รายได้ที่
เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาด
ว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้
ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการ ในแต่ละ
ขั้นตอน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ ่ม เครื่ อ งมือ ทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีค วาม
มาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลัก ษณะของกระแสเงิน สดตามสัญ ญาและแผนธุ ร กิจ ของกิจ การ (Business Model)
หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวนการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะ
ทาให้มาตรฐานการบัญ ชี การตีความมาตรฐานการบัญ ชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญ ชีบางฉบับที่มีผล
บังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี
ที่เริ่ มนากลุ่มมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
3.

สรุ ปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยได้ใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

4.

รายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจในการควบคุมบุคคลหรื อกิจการอื่นหรื อมี
อิทธิ พลเหนื อบุคคลหรื อกิจการอื่นอย่างเป็ นสาระสาคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการดาเนิ นงานรวมถึง
กิจการที่มีผถู ้ ือหุ น้ หรื อผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่เป็ นบุคคลเดียวกัน
รายการที่ มีข้ ึนกับบุ คคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันได้กาหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรื อในราคาที่ ตกลงกันตาม
สัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
รายละเอี ยดความสั ม พัน ธ์ ที่ บ ริ ษ ัท ฯ มี กับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ มี อ านาจควบคุ ม บริ ษ ัท ฯ หรื อ ถู กควบคุ ม โดย
บริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อมีผถู ้ ือหุ น้ หรื อกรรมการร่ วมกับบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
ชื่อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิ สเต็มส์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่ วมกัน
บริ ษทั บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี พีที-ทีทีจี อินโนเวชัน่ จากัด

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่ วมกัน
มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่ วมกัน
บริ ษทั ย่อย

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
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บริ ษทั ฯ มี รายการธุ รกิจที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน ที่มีสาระสาคัญดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2561

2560

824,000.00

824,000.00

สาหรับระยะเวลาสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
รายได้ จากการขาย
บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
รายได้ จากการให้ บริการรับเหมาติดตั้ง
บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชน่ั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

-

รายได้ อื่น
บริ ษทั ซี พีที-ทีทีจี อินโนเวชัน่ จากัด

-

ซื้อสิ นค้ า
บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิ สเต็มส์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

-

35,580,332.49

10,000.00

-

34,700.00

34,700.00

826,794.00

3,811,341.45

3,811,341.45

1,178,338.20

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

สาหรับระยะเวลาเก้าเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
รายได้ จากการขาย
บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
รายได้ จากการให้ บริการรับเหมาติดตั้ง
บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
รายได้ อื่น
บริ ษทั ซี พีที-ทีทีจี อินโนเวชัน่ จากัด

1,394,000.00

1,394,000.00

6,594,000.00

1,413,736.41

1,413,736.41

44,910,018.86

-

10,000.00

-

ซื้อสิ นค้ า
บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิ สเต็มส์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

218,900.00

218,900.00

1,728,294.00

3,892,632.12

3,892,632.12

4,842,528.52

บริ ษทั ฯ มีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นโดยใช้ราคาทุนบวกกาไรและตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน

ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ สรุ ปได้ดงั นี้:
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

617,176.00

บริ ษทั ซี พีที-ทีทีจี อินโนเวชัน่ จากัด

-

รายได้ ทยี่ งั ไม่ ได้ เรียกชาระ
บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิ สเต็มส์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)
เงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า
บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

617,176.00

3,595,200.00

5,000.00

-

604,597.21

604,597.21

1,877,027.68

37,129.00

37,129.00

308,643.37

4,118,958.06

4,118,958.06

2,718,598.48

450,000.00

450,000.00

-

ค่ าตอบแทนทีจ่ ่ ายให้ ผ้ บู ริหาร
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หาร สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง

33,621,293.50
1,762,872.00

รวมค่ าตอบแทนทีจ่ ่ ายให้ ผ้ บู ริหาร

35,384,165.50

2560
31,002,121.00
1,876,362.00
32,878,483.00

ผูบ้ ริ หาร หมายถึง บุคคลที่มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ของกิจการไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม

5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
452,107.64

447,707.64

523,270.40

90,312,154.63

90,312,154.63

218,504,162.48

2,335,853.50
1,847,419.09

58,500.00
1,847,419.09

58,500.00
3,146,200.40

94,947,534.86

92,665,781.36

222,232,133.28

เงินสดในมือ
เงินฝากประเภทออมทรัพย์
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
เช็คที่ถึงกาหนดรับชาระ
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
6.

เงินลงทุนชั่วคราว – สุ ทธิ
เงินลงทุนชัว่ คราว ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด - มูลค่ายุติธรรม

31 ธันวาคม 2560

เงินฝากประจาธนาคาร

39,145.90
387,000,000.00

450,126,759.21
-

เงินลงทุนชั่วคราว – สุ ทธิ

387,039,145.90

450,126,759.21

เงินลงทุนชัว่ คราวในกองทุนเปิ ดตราสารหนี้ ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ระดับ 2
กองทุนเปิ ดตราสารหนี้ - ราคาทุน
บวก กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน

38,846.05

รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุ ทธิ

38,846.05

-

31 ธันวาคม 2560
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ระดับ 2

38,846.05 450,099,860.81
299.85

-

39,145.90 450,099,860.81

450,099,860.81
26,898.40
450,126,759.21

ระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนชัว่ คราวโดยมีกาไรก่อน
ภาษีจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว ซึ่ งแสดงภายใต้รายการ “รายได้อื่น” ในงบกาไรขาดทุนสาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 เป็ นจานวนเงิน 3.71 ล้านบาท และ 0.34 บาท ตามลาดับ
7.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
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ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้าบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

617,176.00

617,176.00 3,595,200.00

ลูกหนี้การค้าบริ ษทั อื่น

19,204.00
277,368,788.17

19,204.00 2,489,676.00
277,368,788.17 376,523,706.09

รวมลูกหนี้การค้าบริ ษทั อื่น

277,387,992.17

277,387,992.17 379,013,382.09

รวมลูกหนีก้ ารค้ า

278,005,168.17

278,005,168.17 382,608,582.09

ลูกหนีก้ ารค้ าบริษัทอื่น
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
รายได้คา้ งรับตามเงื่อนไขของสัญญา

2,700,355.00

2,700,355.00

6,370,415.00

เงินประกันผลงาน

60,000.00

60,000.00 10,255,320.82

สิ นทรัพย์จากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

77,375.00

77,375.00

490,192.29

490,192.29

เงินทดรองจ่าย

445,537.68

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

14,713,062.30

14,713,062.30

1,855,536.70

1,105,730.33

1,105,730.33

1,005,454.59

ภาษีซ้ื อยังไม่ถึงกาหนด

2,029,336.94

2,027,551.14

4,187,130.10

ลูกหนี้กรมสรรพากร

5,594,381.37
3,278,291.76

5,581,959.87
3,283,291.76

1,210,765.96

อื่นๆ
รวมลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

30,048,724.99

30,039,517.69 25,330,160.85

308,053,893.16

308,044,685.86 407,938,742.94

รายได้คา้ งรั บตามเงื่ อนไขของสัญญา คื อ รายได้จากการขายสิ นค้าในส่ วนของที่ ยงั ไม่ ได้เรี ยกเก็บเงิ น ภายใต้
ข้อ ก าหนดของสั ญ ญา บริ ษ ัท ฯ จะเรี ย กเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ เมื่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ัท ฯ เริ่ ม ท างานร่ ว มกับ
องค์ประกอบอื่นของลูกค้า

บริ ษทั ฯ มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้:
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

ลูกหนีก้ ารค้ าบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ

617,176.00

3,595,200.00

รวมลูกหนีก้ ารค้ าบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน

617,176.00

3,595,200.00

ลูกหนีก้ ารค้ าบริษัทอื่น
139,358,211.49

285,176,121.36

37,142,357.60

19,767,170.03

เกินกาหนดชาระ 3 - 6 เดือน

9,737,549.00

20,418,338.24

เกินกาหนดชาระ 6 - 12 เดือน

45,639,198.84
45,510,675.24

41,148,074.86
12,503,677.60

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน

เกินกว่า 12 เดือน

277,387,992.17

รวมลูกหนีก้ ารค้ าบริษัทอื่น

379,013,382.09

ลูกหนี้ การค้าที่เกินกาหนดชาระ 12 เดือน เป็ นลูกหนี้ การค้าที่อยูร่ ะหว่างการผ่อนชาระ 4 ราย และอีก 1 รายเป็ น
ลูกหนี้การค้าที่อยูร่ ะหว่างการรอทดสอบสิ นค้าที่โรงงานของลูกค้า ซึ่ งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 บริ ษทั ฯ สามารถ
เก็บเงินได้ครบตามยอดคงค้างดังกล่าวแล้ว
8.

รายได้ ทยี่ งั ไม่ ได้ เรียกชาระ/เงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า และรายได้ รับล่วงหน้ า
รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า และรายได้รับล่วงหน้า ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

(งวด 9 เดือน)
146,826,798.74

(งวด 12 เดือน)
254,118,017.01

มูลค่าตามสัญญา

222,750,000.00

202,719,331.45

การรับรู ้รายได้ของงานที่ทาเสร็ จจนถึงปัจจุบนั
หัก จานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า

93,025,732.68
(57,203,000.00)

163,920,309.55
(120,235,595.63)

รายได้ ทยี่ งั ไม่ ได้ เรียกชาระ

35,822,732.68

43,684,713.92

รายได้ บริการรับรู้ ตามขั้นความสาเร็จของงาน
รายได้ ทยี่ งั ไม่ ได้ เรียกชาระ

หน่วย : บาท
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

(งวด 9 เดือน)

(งวด 12 เดือน)

เงินรับล่ วงหน้ าจากลูกค้ า และรายได้ รับล่วงหน้ า
มูลค่าตามสัญญา

81,708,144.15

19,277,500.00

จานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
หัก การรับรู ้รายได้ตามอัตราส่ วน
ของงานที่ทาเสร็ จจนถึงปัจจุบนั
รายได้รับล่วงหน้า

29,078,910.90

4,459,100.00

(16,488,264.10)

(1,497,894.19)

12,590,646.80

2,961,205.81

บวก เงินมัดจารับล่วงหน้าค่าสิ นค้า

2,055,960.00
26,288,295.64

35,107,421.23

รวม

40,934,902.44

38,068,627.04

บวก เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

9.

สิ นค้ าคงเหลือ – สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561
วัตถุดิบ

108,640,455.35

117,277,198.97

งานระหว่างทา

22,865,638.18

9,298,816.44

สิ นค้าสาเร็ จรู ป

3,392,655.92
8,326,507.59

8,981,761.90
366,684.48

143,225,257.04
(10,921,336.37)
132,303,920.67

135,924,461.79
(9,570,599.32)
126,353,862.47

สิ นค้าระหว่างทาง
รวมสิ นค้ าคงเหลือ
หัก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลง
สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
10.

31 ธันวาคม 2560

เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากประจาได้นาไปใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูย้ ืมจากธนาคาร การเปิ ดเลต
เตอร์ ออฟเครดิต วงเงินเบิกเกินบัญชีและหนังสื อค้ าประกันเพื่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ (หมายเหตุ 15)

11.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
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เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริ ษทั ย่อย

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนเงินลงทุน% ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว
วิธีราคาทุน

บริ ษทั ซี พีที-ทีทีจี อินโนเวชัน่ จากัด

59.99

1,499,750.00

2,500,000.00

1,499,750.00

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
12.

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้ อระหว่างงวด (ราคาทุน)

257,835,493.49

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
ตัดจาหน่ายระหว่างงวด (ราคาตามบัญชี)

(11,436,122.97)
(2,685,000.00)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

334,887,089.83

91,172,719.31

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวดเก้าเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 จานวน 11.44 ล้านบาท และ 11.88
ล้านบาท ตามลาดับ รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้นาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนจานองไว้กบั
ธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่อเป็ นการค้ าประกันเงิ นกูย้ ืมจากธนาคาร การเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิ ตวงเงิ น
เบิกเกินบัญชีและหนังสื อค้ าประกันเพื่อธุรกิจของบริ ษทั (หมายเหตุ 15)
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2561 และ 31 ธัน วาคม 2560 บริ ษทั ฯ มี ระบบสาธารณู ปโภค อาคารและส่ วนประกอบ
อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ จานวน 70.06 ล้านบาทและ จานวน
27.10 ล้านบาท ตามลาดับ

13.

สิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตน – สุ ทธิ
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
752,411.78

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ซื้ อระหว่างงวด (ราคาทุน)
ค่าตัดจาหน่ายระหว่างงวด

547,699.00
(259,535.66)

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

1,040,575.12

ค่ าตัดจ าหน่ ายส าหรั บงวดเก้าเดื อน สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2561 และ 2560 จ านวน 0.26 ล้านบาท และ 0.22
ล้านบาท ตามลาดับ ได้รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนแล้ว
14.

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี – สุ ทธิ
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดมีดงั นี้:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง)
กาไรขาดทุน
ณ วันที่ 1
ณ วันที่ 30
มกราคม 2561 กาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น กันยายน 2561
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สิน
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

1,914,119.85
6,512,001.60
3,253,941.21
(28,122.68)
11,651,939.98

270,147.41
2,184,267.26
737,794.00 (1,692,966.60) 5,556,829.00
(237,446.65)
3,016,494.56
534.97
(27,587.71)
771,029.73 (1,692,966.60) 10,730,003.11

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้:
หน่วย : บาท
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

2560

5,570,208.68
(771,029.73)

22,569,009.74
(768,563.18)

4,799,178.95

21,800,446.56

กลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้อตั ราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ งวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2561 และ 2560
15.

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
37,083,880.61
34,447,693.63

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับวงเงินสิ นเชื่อ (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เงิน
กู้ยืม ระยะสั้ น และวงเงิ น ออกหนังสื อ ค้ าประกัน ธนาคาร) จ านวนรวม 600 ล้านบาท และ 625.26 ล้านบาท
ตามลาดับ และวงเงินสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจานวน 6.52 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ค้ าประกันโดยจดจานอง
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วน (หมายเหตุ 12) และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน (หมายเหตุ 10)

16.

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
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เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น

4,156,087.06
4,156,087.06
3,027,241.85
152,441,128.52 152,441,128.52 209,813,388.27

รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ า

156,597,215.58 156,597,215.58 212,840,630.12

เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

4,960,617.14

4,960,617.14

10,380,870.58

7,070,987.01

6,957,050.01

31,024,249.53

เจ้าหนี้ซ้ื อทรัพย์สิน

6,481,787.67

6,481,787.67

551,242.85

หนี้สินจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
โบนัสค้างจ่าย
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

7,095,745.44

7,095,745.44

1,169,198.00

1,169,198.00

13,252,186.00

ภาษีขายรอเรี ยกเก็บ

4,419,823.00

4,419,823.00

222,195.40

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน

5,086,506.01
703,002.85

5,086,506.01
703,002.85

1,213,532.08
706,434.88

36,987,667.12

36,873,730.12

59,769,242.73

อื่นๆ
รวมเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

17.

-

-

2,418,531.41
-

193,584,882.70 193,470,945.70 272,609,872.85

หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าทางการเงิน – สุ ทธิ
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
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หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561
ไม่ เกิน 1 ปี
จานวนขั้นต่าที่จะต้องจ่าย

31 ธันวาคม 2560

ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย

2,070,232.69
(146,298.53)

1,660,360.11
(109,713.41)

มูลค่ าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นตา่

1,923,934.16

1,550,646.70

มูลค่ าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นตา่

2,338,209.67
(100,233.77)
2,237,975.90

1,895,535.31
(156,126.76)
1,739,408.55

ราคาสุ ทธิตามบัญชีของ สิ นทรัพย์ภายใต้ สัญญาเช่ าทางการเงิน

8,057,577.36

6,434,504.29

เกิน 1 ปี แต่ ไม่ เกิน 5 ปี
จานวนขั้นต่าที่จะต้องจ่าย
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2561 และ 31 ธัน วาคม 2560 บริ ษ ัท ฯ ได้ท าสั ญ ญาเช่ าทางการเงิ น กับ บริ ษ ัท หลายแห่ ง
สาหรับยานพาหนะ สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 3-4 ปี สัญญาเช่าทางการเงินข้างต้นมีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งอยู่
ระหว่างร้อยละ 3.14 ถึง 7.46 ต่อปี

18.

ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ ระยะยาวพนักงาน
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
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การเปลี่ ยนแปลงมู ลค่าปั จจุ บนั ของประมาณการหนี้ สินไม่หมุ นเวียนสาหรั บผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

(งวด 9 เดือน)

(งวด 12 เดือน)

ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์ ระยะยาวพนักงาน ณ วันต้ นงวด
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

32,560,008.00

27,317,189.00

3,746,961.00

4,699,179.00

480,009.00

543,640.00

(538,000.00)
(8,464,833.00)

-

ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์ ระยะยาวพนักงาน ณ วันสิ้นงวด

27,784,145.00

32,560,008.00

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

ต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

3,746,961.00
480,009.00

3,524,380.00
407,730.00

รวมค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน

4,226,970.00

3,932,110.00

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน ได้แสดงในงบกาไรขาดทุน ดังนี้:
หน่วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย

19.

2560

782,207.00

1,034,719.00

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

1,774,516.00
1,670,247.00

1,542,823.00
1,354,568.00

รวมค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน

4,226,970.00

3,932,110.00

เงินปันผล
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
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ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู ้
ถือหุน้ จานวนหุ น้ สามัญ 900 ล้านหุน้ ในอัตรา หุ น้ ละ 0.14 บาท เป็ นจานวนเงิน 126 ล้านบาท โดยจ่ายจากผล การ
ดาเนินงานประจาปี 2560 เงินปั นผลจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ แล้วในเดือนพฤษภาคม 2561

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
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20.

ส่ วนดาเนินงาน
บริ ษทั ฯ ดาเนินงานในส่ วนงานสามธุรกิจ คือ การผลิตและจาหน่ายสิ นค้า การให้บริ การรับเหมาและติดตั้ง และการให้บริ การ การแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย ตามส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทาง
ภูมิศาสตร์สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
รายได้จากการผลิตและ
รายได้จากการให้บริ การ
จาหน่ายสิ นค้า
รับเหมาและติดตั้ง
รายได้จากการให้บริ การ
รวม
รายได้
กาไรขั้นต้นของส่ วนงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไร(ขาด)ทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

2561
453,721

2560
605,365

2561
146,827

2560
138,823

2561
13,571

2560
19,262

2561
614,119

2560
763,450

105,793

168,766

17,612

32,819

5,630

10,316

13,391

68,210

2,229

13,265

713

4,169

129,035
8,140
(41,319)
(74,280)
571
(1,015)
(4,799)
16,333

211,901
2,782
(42,469)
(59,484)
(3,948)
(1,338)
(21,800)
85,644

334,887
981,001
1,315,888

187,165
767,747
954,912

สิ นทรัพย์ประกอบด้วย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์
..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ

27

ส่ วนงานทางภูมศิ าสตร์
ในระหว่างงวดเก้าเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2561 และ 2560 บริ ษ ัท ฯ มี ร ายได้จ ากการขายโดยส่ งออก
ต่างประเทศเป็ นจานวนเงิน 44.52 ล้านบาท และจานวนเงิน 13.61 ล้านบาท ตามลาดับ
ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มี รายได้จากลูกค้ารายใหญ่จานวนหนึ่ ง
กลุ่มและลูกค้ารายใหญ่หนึ่ งราย และสองกลุ่มตามลาดับ เป็ นจานวนเงินประมาณ 186.68 ล้านบาท และ 246.77
ล้านบาท ตามลาดับ
21.

เครื่ องมือทางการเงิน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีรายการซื้ อวัตถุดิบหลักและขาย
สิ นค้าเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯ ได้ตกลงทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ งส่ วนใหญ่มี
อายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
หน่วย : ล้าน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

0.29

0.27

สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

0.09

0.09

0.05

-

1.14

1.05

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

0.67

0.72

สกุลเงินยูโร

0.04

-

สิ นทรัพย์ทเี่ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
เงินฝากกับสถาบันการเงิน

ลูกหนี้อื่น - รายได้คา้ งรับตามเงื่อนไขของสัญญา
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
หนีส้ ิ นที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน-ทรัสต์รีซีท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เจ้าหนี้การค้า

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
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บริ ษทั ฯ มีสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้
หน่วย : ล้าน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

2.30

1.85

สกุลเงินยูโร

0.07

0.04

สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จะทยอยครบกาหนดภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน
22.

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้
22.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าค่าบริ การ โดยมีค่า
เช่าและค่าบริ การที่ตอ้ งจ่ายในอนาคต คงเหลือตามสัญญาดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

0.68
1.38
2.06

0.54
0.16
0.70

22.2 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกัน ดังนี้
หน่วย : ล้าน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2561
สกุลเงินบาท
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

31 ธันวาคม 2560

110.07
-

139.96
0.08

22.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มี เลตเตอร์ ออฟเครดิ ตที่ ยงั ไม่ได้ใช้จานวนเงิน
0.54 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (เทียบเท่า 17.64 ล้านบาท) และจานวนเงิน 0.04 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (เทียบเท่า 1.31
ล้านบาท) ตามลาดับ
22.4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษ ทั ฯ มี ภาระหนี้ สินที่ ตอ้ งจ่ ายเงิ นตามสัญ ญาจ้างที่
ปรึ กษาและแนะนาลูกค้ารวมถึงงานโครงการ จานวนเดือนละ 0.04 ล้านบาท
22.5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้ สินที่ตอ้ งจ่ายเงินตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงงาน
และระบบสาธารณูปโภค จานวน 0.04 ล้านบาท

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
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22.6 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการสั่งซื้ อเครื่ องจักร จานวน 46 ล้านบาท โดยจ่ายเงิน
มัดจาไปแล้ว จานวน 9.20 ล้านบาท
23.

การจัดประเภทรายการใหม่
ในระหว่างงวดบริ ษทั ฯ ได้มีการจัดประเภทบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกาไรสุ ทธิ หรื อส่ วนของผู ้
ถือหุ น้ สรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัดประเภท
รายการใหม่

รายการ
จัดประเภทใหม่

หลังจัดประเภท
รายการใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

274,347,433.85
-

(1,737,561.00)

272,609,872.85

1,737,561.00

1,737,561.00

ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการทางบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
24.

การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงิ น ระหว่างกาลนี้ ได้รั บ การอนุ ม ัติ ให้ อ อกงบการเงิ น จากคณะกรรมการของบริ ษ ัท ฯ แล้ว เมื่ อ วัน ที่
12 พฤศจิกายน 2561

..…………………………………
(นางสาวหฤทัย หลิมประเสริ ฐ)
กรรมการ

..…………………………………
(นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
กรรมการ
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