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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด ์เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด ์เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)
และบริษทัยอ่ย และงบเฉพาะของ บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด ์เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนรวม และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ      
ผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแส     
เงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด ์
เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคของความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ
งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือ
วา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุด ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีปัจจุบัน ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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รายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง 

ความเส่ียง 

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรับเหมาและติดตั้ง ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวนเงิน 
274.16 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รายไดต้ามวธีิอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ โดยอา้งอิงอตัราส่วนของตน้ทุนการบริการ
รับเหมาและติดตั้งท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินเทียบกบัประมาณการตน้ทุนการบริการรับเหมาและ
ติดตั้งทั้ งส้ิน การรับรู้รายไดโ้ดยอา้งอิงจากสัดส่วนงานท่ีท าเสร็จดงักล่าว ท าให้ก าไรหรือขาดทุนจากการท าสัญญา
บริการรับเหมาและติดตั้งเป็นความเส่ียงท่ีส าคญัในการตรวจสอบเพราะเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์การจดัท างบประมาณ
ตน้ทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้งส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดสุ่้มเลือกสัญญาบริการรับเหมาและติดตั้งท่ีมีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่อผลการด าเนินงานของบริษทั โดย  

- ตรวจสอบความเหมาะสมของการประมาณการของตน้ทุนของทั้งโครงการกบัหลกัฐานจากภายนอกและ
หลกัฐานจากภายในท่ีน่าเช่ือถือ  

- ตรวจสอบตน้ทุนจริงกบัเอกสารประกอบการซ้ือ 

- ทดสอบการค านวณอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จ 

- เปรียบเทียบผลท่ีไดก้บัการค านวณจากฝ่ายวศิวกรของบริษทั 

นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดเ้ขา้สังเกตการณ์ การส ารวจอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จร่วมกบัวิศวกร ส าหรับงานรับเหมาและ
ติดตั้งบางโครงการท่ีส าคญัท่ีเลือกตรวจสอบ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลกูหน้ีการค้า 

ความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้เป็นจ านวนท่ีมีนัยส าคญั ซ่ึงการประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของ
ลูกหน้ีการคา้ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 และขอ้ 8 นั้นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารอยา่งมาก 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การประมาณการผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ไดเ้ม่ือลูกหน้ีมีปัญหาในการจ่ายช าระหน้ี 
รวมถึงการพิจารณาช่วงเวลาท่ีควรจะรับรู้ประมาณการผลขาดทุนดงักล่าว ซ่ึงมีผลต่อจ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของ
ลูกหน้ี ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัในการตรวจสอบบญัชีค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ 

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและท าความเขา้ใจระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการประมาณค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญของลูกหน้ี โดยการสอบถามผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ ท าความเขา้ใจเกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ รวมถึงสอบทานความสม ่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดงักล่าว สอบทานรายงานการวิเคราะห์อายุหน้ีและ
ทดสอบความถูกตอ้งของการแยกอายุหน้ีในรายงานดงักล่าว พิจารณาลูกหน้ีการคา้ท่ีมีขอ้โตแ้ยง้และท่ีคา้งช าระเกิน
ก าหนดตามท่ีปรากฎในรายงานการวิเคราะห์อายหุน้ี โดยพิจารณาจากระยะเวลาในการใหสิ้นเช่ือ และประเมินแนวโนม้
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การเกบ็เงินจากลูกหน้ีโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต วิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินเพ่ือประเมินสถานะทางการเงิน
ของลูกหน้ีการคา้รายใหญ่และรายท่ีคา้งช าระเกินก าหนดเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนพิจารณาการรับช าระหน้ีภายหลงั
วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ทดสอบการค านวณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตามนโยบายท่ีก าหนดโดยฝ่ายบริหารและสอบถาม
ถึงเหตุผลท่ีใชใ้นการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแบบเฉพาะเจาะจง และพิจารณาความสมเหตุสมผลและความเพียงพอของค่า
เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

ค่าเผือ่มูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลอื 

ความเส่ียง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 กลุ่มบริษทัฯ มียอดคงเหลือของค่าเผื่อมูลค่าลดลงสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 จ านวนเงิน 11.97 ลา้นบาท ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงคงเหลือดงักล่าวประมาณการมาจากอตัราร้อยละของ
ช่วงอายุของสินคา้คงเหลือ ซ่ึงก าหนดจากประสบการณ์ในอดีตของฝ่ายบริหาร และค ารับรองอายผุลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิต 
ความเหมาะสมของค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงคงเหลือข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูบ้ริหารเป็นส าคญั 

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจเก่ียวกบัการควบคุมภายในเก่ียวกบัการประมาณการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงคงเหลือ ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของรายงานอายสิุนคา้คงเหลือท่ีใชใ้นการค านวณค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงคงเหลือในแต่ละช่วงอายแุยกกลุ่ม
ประเภทของสินค้าคงเหลือ และพิจารณาความเหมาะสมของประมาณการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงคงเหลือโดย
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือในอดีตท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละช่วงอาย ุและตรวจสอบค ารับรอง
อายผุลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตรายส าคญั 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงาน
ประจ าปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ 
ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 
ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพ่ือให้ผูมี้หนา้ท่ีก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดง
ขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล
คือ ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะ
สามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมา
จากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
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อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ 
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึง
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็ามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

- ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรหรือไม่ 

- ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

(นายยทุธพงษ ์ เช้ือเมืองพาน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562



บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2561 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 58,318,755.68        56,114,273.29        222,232,133.28      
เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 7 387,039,286.90      387,039,286.90      450,126,759.21      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 5, 8 350,515,416.28      350,500,112.71      407,938,742.94      
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 5, 9 69,637,517.04        69,637,517.04        43,684,713.92        
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 94,868,567.94        94,868,567.94        126,353,862.47      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 960,379,543.84      958,159,757.88      1,250,336,211.82   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั 11 -                         -                         2,398,796.47          
เงินมดัจาํค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 26.5 9,200,000.00          9,200,000.00          -                         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 12 -                         1,199,950.00          -                         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 333,958,688.30      333,958,688.30      257,835,493.49      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 14 970,813.74             970,813.74             752,411.78             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 15 15,288,830.02        15,288,830.02        11,651,939.98        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,894,031.77          1,894,031.77          167,905.61             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 361,312,363.83      362,512,313.83      272,806,547.33      
รวมสินทรัพย์ 1,321,691,907.67   1,320,672,071.71   1,523,142,759.15   

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายนพดล วิเชียรเก้ือ)

         กรรมการ                                                                กรรมการ
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บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2561 2561 2560

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 16 24,669,781.89        24,669,781.89        34,447,693.63        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 17, 27 228,167,969.56      228,017,719.56      272,609,872.85      
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้และรายไดรั้บล่วงหนา้ 9 16,216,593.80        16,216,593.80        38,068,627.04        
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 1,889,445.56          1,889,445.56          1,550,646.70          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,576,826.31          5,576,826.31          26,096,515.33        
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 15,960,099.29        15,960,099.29        16,269,706.07        
ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 10,850,211.36        10,850,211.36        10,850,211.36        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 303,330,927.77      303,180,677.77      399,893,272.98      
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุทธิ 18 1,769,995.25          1,769,995.25          1,739,408.55          
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 23,831,287.00        23,831,287.00        32,560,008.00        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 27 563,994.02             578,994.02             1,737,561.00          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 26,165,276.27        26,180,276.27        36,036,977.55        
รวมหนีสิ้น 329,496,204.04      329,360,954.04      435,930,250.53      
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 20
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั  900,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 450,000,000.00      450,000,000.00      450,000,000.00      

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 469,628,844.14      469,628,844.14      469,628,844.14      
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
สาํรองตามกฎหมาย 21 34,105,889.45        34,105,889.45        33,384,699.76        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 37,627,113.97        37,576,384.08        134,198,964.72      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 991,361,847.56      991,311,117.67      1,087,212,508.62   
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 833,856.07             -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 992,195,703.63      991,311,117.67      1,087,212,508.62   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,321,691,907.67   1,320,672,071.71   1,523,142,759.15   

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น          

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายนพดล วิเชียรเก้ือ)
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บริษทั ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31  ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2561 2561 2560

3, 5, 23, 24
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 649,307,455.57      649,307,455.57      952,113,097.97      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 274,162,184.10      274,162,184.10      254,118,017.01      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 28,198,426.12        28,198,426.12        29,875,902.69        
รายไดอ่ื้น 11,419,486.01        11,442,729.15        3,185,318.83          

รวมรายได้ 963,087,551.80      963,110,794.94      1,239,292,336.50   
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 510,556,133.14      510,556,133.14      694,997,258.83      
ตน้ทุนการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 236,354,203.99      236,354,203.99      206,149,146.20      
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 17,003,041.40        17,003,041.40        13,588,063.67        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 57,758,804.29        57,758,804.29        62,833,278.51        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 121,358,197.02      121,265,976.12      82,399,579.29        
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (1,096,884.63)         (1,096,884.63)         4,457,975.64          

รวมค่าใช้จ่าย 941,933,495.21      941,841,274.31      1,064,425,302.14   
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 21,154,056.59        21,269,520.63        174,867,034.36      
ตน้ทุนทางการเงิน (1,590,960.71)         (1,590,960.71)         (1,993,800.83)         
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 19,563,095.88        19,678,559.92        172,873,233.53      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (5,254,766.07)         (5,254,766.07)         (32,164,698.35)       
กําไรสําหรับปี 14,308,329.81        14,423,793.85        140,708,535.18      
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการที่จะไม่ได้รับการจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 15,674,815.20        15,674,815.20        -                          
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 29,983,145.01        30,098,609.05        140,708,535.18      

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 14,474,523.74        14,423,793.85        140,708,535.18      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (166,193.93)            -                          -                          

14,308,329.81        14,423,793.85        140,708,535.18      

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 30,149,338.94        30,098,609.05        140,708,535.18      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (166,193.93)            -                          -                          

29,983,145.01        30,098,609.05        140,708,535.18      

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 3 0.02                        0.02                        0.22                  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (หุน้) 3 900,000,000.00      900,000,000.00      640,356,164.38      

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายนพดล วิเชียรเก้ือ)

         กรรมการ                                                                กรรมการ
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บริษทั ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31  ธันวาคม 2561

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรเบด็เสร็จอื่น

ทุนออกจาํหน่ายและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ รวมส่วนของผูถ้ือ ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
หมายเหตุ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม  2561 450,000,000.00      469,628,844.14      33,384,699.76        134,198,964.72      -                           1,087,212,508.62   -                           1,087,212,508.62   
สาํรองตามกฎหมาย 21 -                           -                           721,189.69              (721,189.69)            -                           -                           -                           -                           
เงินปันผลจ่าย 22 -                           -                           -                           (126,000,000.00)     -                           (126,000,000.00)     -                           (126,000,000.00)     
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น 12 -                           -                           -                           -                           -                           -                           1,000,050.00          1,000,050.00          
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           14,474,523.74        15,674,815.20        30,149,338.94        (166,193.93)            29,983,145.01        
โอนกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ -                           -                           -                           15,674,815.20        (15,674,815.20)       -                           -                           -                           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 450,000,000.00      469,628,844.14      34,105,889.45        37,627,113.97        -                           991,361,847.56      833,856.07              992,195,703.63      

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายนพดล วิเชียรเกื้อ)
         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

กาํไรสะสม
กาํไรจากการ

ประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 9



บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31  ธันวาคม 2561

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรเบด็เสร็จอื่น

ทุนออกจาํหน่ายและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ 
หมายเหตุ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม  2561 450,000,000.00           469,628,844.14           33,384,699.76             134,198,964.72           -                               1,087,212,508.62        
สาํรองตามกฎหมาย 21 -                               -                               721,189.69                  (721,189.69)                 -                               -                               
เงินปันผลจ่าย 22 -                               -                               -                               (126,000,000.00)          -                               (126,000,000.00)          
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               14,423,793.85             15,674,815.20             30,098,609.05             
โอนกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ -                               -                               -                               15,674,815.20             (15,674,815.20)            -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 450,000,000.00           469,628,844.14           34,105,889.45             37,576,384.08             -                               991,311,117.67           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม  2560 315,000,000.00           -                               26,349,273.00             152,505,856.30           -                               493,855,129.30           
รับชาํระเพิ่มทุนหุน้สามญั 20 135,000,000.00           486,000,000.00           -                               -                               -                               621,000,000.00           
ค่าใชจ้่ายทางตรงเกี่ยวกบัการจาํหน่ายหุน้เพิ่มทุน 20 -                               (16,371,155.86)            -                               -                               -                               (16,371,155.86)            
สาํรองตามกฎหมาย 21 -                               -                               7,035,426.76               (7,035,426.76)              -                               -                               
เงินปันผลจ่าย 22 -                               -                               -                               (151,980,000.00)          -                               (151,980,000.00)          
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               140,708,535.18           -                               140,708,535.18           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 450,000,000.00           469,628,844.14           33,384,699.76             134,198,964.72           -                               1,087,212,508.62        

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายนพดล วเิชียรเกื้อ)
         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
กาํไรจากการประมาณ

การตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั

          ..…………………………………                           ..…………………………………
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บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31  ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
2561 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 19,563,095.88       19,678,559.92       172,873,233.53     
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 14,417,734.31       14,417,734.31       16,484,625.90       
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 24,518,900.00       24,518,900.00       -                         
ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือ 2,401,890.33         2,401,890.33         949,740.71            
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         300,000.00            -                         
(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น 1,058,832.78         1,058,832.78         (250,961.55)           
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (3,712,086.84)        (3,712,086.84)        (422,645.34)           
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (440.85)                  (440.85)                  (26,898.40)             
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 730,344.31            730,344.31            2,418,531.41         
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (357,330.87)           (357,330.87)           (630,978.03)           
ดอกเบ้ียรับ (2,149,080.93)        (2,149,080.93)        (248,511.71)           
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 1,590,960.71         1,590,960.71         1,993,800.83         
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 4,774,990.55         4,774,990.55         5,493,809.47         
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 12,045,800.00       12,045,800.00       5,242,819.00         

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 74,883,609.38       75,299,073.42       203,876,565.82     

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง :
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 34,393,861.10       34,409,164.67       (20,955,941.12)      
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ (25,952,803.12)      (25,952,803.12)      (28,139,562.53)      
สินคา้คงเหลือ 29,083,404.20       29,083,404.20       49,421,228.32       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,726,126.16)        (1,726,126.16)        216,618.66            

หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง) :
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (45,819,592.39)      (45,969,842.39)      19,659,376.20       
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้และรายไดรั้บล่วงหนา้ (21,852,033.24)      (21,852,033.24)      2,563,805.22         
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั (5,084,597.35)        (5,084,597.35)        (3,861,595.66)        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,173,566.98)        (1,158,566.98)        -                         

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 36,752,155.44       37,047,673.05       222,780,494.91     
จ่ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,181,002.00)        (1,181,002.00)        -                         
จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (1,590,960.71)        (1,590,960.71)        (1,993,800.83)        
จ่ายภาษีเงินได้ (33,330,048.93)      (33,330,048.93)      (34,398,644.32)      

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 650,143.80            945,661.41            186,388,049.76     

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายนพดล วิเชียรเก้ือ)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         11



บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31  ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
2561 2561 2560

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน:
ดอกเบ้ียรับ 534,813.81            534,813.81            248,511.71            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 596,800,000.00     596,800,000.00     153,524,678.86     
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (530,000,000.00)    (530,000,000.00)    (576,000,000.00)    
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนัลดลง 2,398,796.47         2,398,796.47         6,774,342.83         
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         (1,499,950.00)        -                         
เงินสดจ่ายชาํระเงินมดัจาํค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร (9,200,000.00)        (9,200,000.00)        -                         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,626,168.22         1,626,168.22         288,785.05            
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยถ์าวร (89,915,996.24)      (89,915,996.24)      (20,016,530.89)      
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (547,699.00)           (547,699.00)           (660,348.13)           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (28,303,916.74)      (29,803,866.74)      (435,840,560.57)    
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ:
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (9,467,190.68)        (9,467,190.68)        (12,939,626.78)      
จ่ายชาํระเจา้หน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน (1,799,306.03)        (1,799,306.03)        (1,710,506.30)        
เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                         -                         (66,000,000.00)      
รับชาํระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน -                         -                         621,000,000.00     
ค่าใชจ่้ายทางตรงเก่ียวกบัการจาํหน่ายหุน้เพิ่มทุน -                         -                         (16,371,155.86)      
เงินปันผลจ่าย (125,993,157.95)    (125,993,157.95)    (151,980,000.00)    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มข้ึน 1,000,050.00         -                         -                         

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (136,259,604.66)    (137,259,654.66)    371,998,711.06     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (163,913,377.60)    (166,117,859.99)    122,546,200.25     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 222,232,133.28     222,232,133.28     99,685,933.03       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันส้ินปี 58,318,755.68       56,114,273.29       222,232,133.28     

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงนิสดเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
สินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 2,168,691.59         2,168,691.59         -                         
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึน 811,945.25            811,945.25            551,242.85            
ท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึนจากการก่อหน้ีระยะยาว -                         -                         66,000,000.00       
เงินปันผลคา้งจ่าย 6,842.05                6,842.05                -                         

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายนพดล วิเชียรเก้ือ)

         กรรมการ                                                                กรรมการ
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 (นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)  (นายนพดล วเิชียรเก้ือ) 
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บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

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

2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) และกฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

การแสดงรายการในงบการเงิน ไดท้  าข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543  

งบการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซ่ึงการจดัท างบการเงินดงักล่าว
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันั้นเพ่ือความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่
คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย  

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้
สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินที่เกี่ยวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยั
ต่างๆ ที่ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจาก
แหล่งอื่นและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลที่เกิดข้ึน
จริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานที ่ใช ใ้นการจดัท างบการเงินจะไดร้ ับการทบทวนอยา่งสม ่ า เสมอ  
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที่การประมาณการดงักล่าวไดร้ับการทบทวน หากการ
ปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณ
การกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 
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เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินของบริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
(รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 

 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 
บริษทัยอ่ย ประเภทธุรกิจ ถือหุน้อตัราร้อยละ 

บริษทั ซีพีที-ทีทีจี อินโนเวชัน่ จ ากดั ให้บริการออกแบบ จัดหาระบบไฟฟ้าและ
พลงังาน และก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด
เลก็ถึงขนาดกลางแบบครบวงจร 

59.99 

ข) บริษทัฯ น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ  านาจในการ
ควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัได้ถูกตดัออกจากงบ
การเงินรวมน้ีแลว้ 

จ) บริษทัฯ จดัท างบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธี
ราคาทุน 

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในระหว่างปี 

บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาระหวา่งผูถื้อหุน้ กบั บริษทัแห่งหน่ึง เพ่ือจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัร่วมทุน บริษทัร่วม
ทุนดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 59.99 ซ่ึงมี
กรรมการและผูถื้อหุน้เป็นกลุ่มเดียวกนั โดยบริษทัฯ มีอ  านาจในการควบคุมบริษทัดงักล่าว ดงันั้น บริษทัฯ จึงน า
งบการเงินของบริษทั ซีพีที-ทีทีจี อินโนเวชัน่ จ ากดั มาจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัเร่ิมแรก  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่จ ำนวนหลำยฉบบั
ท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มี
เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและ
อธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ  

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 

ในปี 2561 สภำวิชำชีพบัญชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี จ ำนวนหลำย
ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวส่วน
ใหญ่จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31                            เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั        
       (ปรับปรุง 2560)         บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13     เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
       (ปรับปรุง 2560)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15  เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง 
       (ปรับปรุง 2560)         อสังหำริมทรัพย ์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18  เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
       (ปรับปรุง 2560)  
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กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำ
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้  ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำร
รับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคำ้ และ
ก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เทจ็จริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำ
ตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของกลุ่มบริษทัจำกกำรถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรก 
ซ่ึงไม่มีผลกระทบท่ีมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดท่ีถือปฏิบติั 

ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 

ในปี 2561 สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำร
เก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่
จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำร
บญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูก
ยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  

รายไดจ้ากการจ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดส่้งมอบสินคา้และโอนความ
เส่ียงและผลตอบแทนของสินคา้ไปยงัลูกคา้แลว้ 

รายไดจ้ากการซ่อมแซมและการใหบ้ริการทัว่ไปจะบนัทึกเป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

รายไดจ้ากการให้บริการติดตั้งและก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ยจะถือเป็นรายไดต้ามส่วนของงานท่ีแลว้เสร็จเม่ือวดัผล
ของงานท่ีท าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือซ่ึงค านวณตามอตัราส่วนของตน้ทุนก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงของงานท่ีท าเสร็จจนถึงวนั
ส้ินงวดกับการประมาณการต้นทุนงานทั้ งหมดท่ีคาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญา โดยพิจารณาร่วมกับ
ผลส าเร็จของงานท่ีประเมินโดยวิศวกรของบริษทัฯ หากกิจการไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ กิจการจะรับรู้รายไดไ้ม่เกินกวา่ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนและมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บ
ตน้ทุนนั้นคืน และกิจการจะรับรู้ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดเป็นค่าใชจ่้ายในกรณีท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่นอนวา่ตน้ทุนทั้งส้ินของโครงการเกินกวา่มูลค่ารายไดต้ามสัญญา บริษทัฯ จะรับรู้ประมาณการขาดทุน
ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุน 

ค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญา 

ค่าปรับตามสัญญาท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าปรับนั้นเกิดข้ึน 

จ านวนรายไดค้่าก่อสร้างอาจลดลงเน่ืองจากค่าปรับท่ีเกิดข้ึนจากความล่าชา้ซ่ึงเป็นความผิดของกิจการผูรั้บงาน
ก่อสร้างท่ีไม่สามารถปฏิบติังานให้แลว้เสร็จตามสัญญา ทั้งน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินในอดีต 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

เงนิลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราวเป็นเงินลงทุนในกองทุนเปิด ซ่ึงจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้แสดงในแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ค านวณโดยใช้มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ณ วนัท่ีในรายงาน บริษทัฯ บนัทึกก าไร
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมในก าไรขาดทุน 

บริษทัฯ ค านวณราคาทุนของหลกัทรัพยท่ี์จ าหน่ายในระหวา่งปี โดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  บริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและพิจารณาถึงฐานะ
การเงินของลูกหน้ีในปัจจุบนัตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ 
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รายได้ทีย่งัไม่เรียกช าระและเงนิรับล่วงหน้า 

รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญา แสดงไวเ้ป็น “รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน เงินค่างวดท่ีเรียกช าระตามสัญญาแต่ยงัไม่เขา้เง่ือนไขท่ีจะรับรู้เป็นรายได ้แสดงไวเ้ป็น “เงินรับ
ล่วงหนา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ
ต ่ากว่า ตน้ทุนของวตัถุดิบประกอบดว้ยราคาซ้ือและค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือวตัถุดิบนั้น ตน้ทุน
ของสินคา้ส าเร็จรูป งานระหว่างท า และสินคา้ระหว่างติดตั้ง ประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้าย
ทางตรงอ่ืนและค่าโสหุย้ในการผลิตซ่ึงปันส่วนตามเกณฑก์ารด าเนินงานตามมาตรฐานปกติ 

บริษทัฯ ตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง ส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเส่ือม
ราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ง าน
โดยประมาณดงัต่อไปน้ี 

 อายุการให้ประโยชน์ 
ประเภท  (จ านวนปี) 

อาคาร 5, 20, 50 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 
อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 5 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5 
ยานพหนะ 5 

ท่ีดิน แสดงดว้ยราคาทุนและไม่คิดค่าเส่ือมราคา 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ิน
รอบบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการก่อสร้างสินทรัพยใ์หเ้สร็จสมบูรณ์หรือเตรียมสินทรัพยใ์หอ้ยูใ่นสภาพพร้อม
ท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงคไ์ดบ้นัทึกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนซ่ึงค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสดท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตจากการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง หรือจ านวนท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย์
หักดว้ยตน้ทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบั
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
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สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนหลงัหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดั
จ าหน่ายตดัเป็นค่าใชจ่้ายโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ 5 ปี 

สัญญาเช่าการเงนิ 

สัญญาเช่าทรัพยสิ์นโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนใหผู้เ้ช่าทรัพยสิ์น จะ
ถูกจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินถูกบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของทรัพยสิ์นท่ีเช่า
หรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ โดยจ านวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ายแต่ละคร้ังจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้ง 
ยอดคงเหลือของภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าการเงินจะถูกบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบ
ก าไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า ทรัพยสิ์นท่ีจดัหาโดยสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตามอายกุารใช้
งานโดยประมาณของทรัพยสิ์นนั้น 

สัญญาเช่าด าเนินงาน 

สัญญาเช่าทรัพยสิ์นโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่าทรัพยสิ์น
จดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนโดยใชว้ิธี
เส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 

ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์พนักงานระยะส้ัน 

บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 

บริษทัฯ ด าเนินการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ายสมทบท่ีก าหนดการจ่ายสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดย
สินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสมทบเขา้
กองทุนจากทั้ งพนักงานและบริษัทฯท่ีเก่ียวขอ้ง เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพและภาระหน้ีสินตาม
โครงการสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายกุาร
ท างานของพนักงาน โดยการประมาณจ านวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตท่ีพนักงานจะไดรั้บจากการท างาน
ให้กับบริษทัฯตลอดระยะเวลาท างานถึงปีท่ีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั โดย
ผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็น
อตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าวค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปล่ียนแปลง บริษทัฯรับรู้ผลก าไร
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรายการ 
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ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯ จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะเกิดภาระผูกพนัในปัจจุบนัตาม
กฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวจะส่งผลให้ตอ้ง
สูญเสียทรัพยากรเพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและสามารถประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ี
จะไดรั้บคืนบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากกต่็อเม่ือคาดวา่จะไดรั้บคืนอยา่งแน่นอน 

ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯ บนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนที่คาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐโดยค านวณ
จากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯ บันทึกภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมี
ผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้น
จ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯ จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะ
ท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอ
ต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯ จะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการ
ท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

ส่วนงานด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารของบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล 
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เงนิตราต่างประเทศ 

บริษทัฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ  รายการต่างๆท่ี
รวมอยูใ่นงบการเงินวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน  

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ตราสารอนุพนัธ์ 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงไวใ้นงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอน
หน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ 
วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ี
ไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่
ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า
ยติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรมแบบ
เกิดข้ึนประจ า 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับปีด้วยจ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออก               
และเรียกช าระแลว้ในระหวา่งปี 
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4. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ
การในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจาก
จ านวนท่ีประมาณการไวก้ารใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

การรับรู้รายได้จากการให้บริการรับเหมาและตดิตั้ง 

ระดบัความส าเร็จของงานของแต่ละสัญญาการใหบ้ริการติดตั้ง ประเมินโดยผูบ้ริหารซ่ึงพิจารณาจากขอ้มูลท่ีมีอยู่
ทั้ งหมด ณ วนัท่ีในรายงาน โดยให้ความส าคญัเก่ียวกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้งานท่ีท าแลว้ และประมาณการ
ตน้ทุนท่ีจะตอ้งใช้ในการท างานให้เสร็จ ทั้ งน้ีขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัตอ้งใช้การประมาณการส าหรับตน้ทุน
ทั้งหมดและส่วนท่ีจะไดรั้บชดเชยจากค าสั่งเปล่ียนแปลงรายละเอียดของงาน ซ่ึงจะมีผลกระทบกบัการค านวณ
อตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จ ตน้ทุนและรายไดท่ี้เกิดข้ึนจริงอาจจะสูงกว่าหรือต ่ากว่าท่ีประมาณการไว ้ณ วนัท่ีใน
รายงาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายไดแ้ละก าไรท่ีรับรู้ในปีถดัไปโดยการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีไดบ้นัทึกสะสมไว ้

ประมาณการต้นทุนโครงการบริการรับเหมาและตดิตั้ง 

บริษทัฯ ประมาณการตน้ทุนการรับเหมาของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบรับเหมาติดตั้งและน ามา
ค านวณจ านวนและมูลค่าวสัดุท่ีตอ้งใชใ้นโครงการดงักล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุย้ ท่ีตอ้งใชใ้นการใหบ้ริการจน
เสร็จ ประกอบกบัการพิจารณาถึงแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงราคาวสัดุ ค่าแรง และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ บริษทัฯ จะ
ท าการทบทวนประมาณการตน้ทุนอยา่งสม ่าเสมอและทุกคราวท่ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการ
ตน้ทุนอยา่งเป็นสาระส าคญั 

ส ารองเผ่ือผลขาดทุนส าหรับโครงการ 

บริษทัฯ สอบทานงานโครงการระหวา่งติดตั้ง เพ่ือพิจารณาขอ้บ่งช้ีวา่มีผลขาดทุนส าหรับโครงการรับเหมาติดตั้ง
หรือไม่ ถา้มีผลขาดทุนส าหรับโครงการรับเหมาติดตั้งเกิดข้ึน ตอ้งรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่ตน้ทุนสูงกวา่รายไดต้ามสัญญาโดยใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

บริษทัฯ บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เพ่ือใหส้ะทอ้นถึงการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้อนัเกิดมาจากการท่ีลูกคา้ไม่
มีความสามารถในการช าระหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินบนพ้ืนฐานเก่ียวกบัประสบการณ์ใน
อดีตของการติดตามทวงถาม ควบคู่กบัการสอบทานอายขุองลูกหน้ีคงเหลือ ณ วนัท่ีในรายงาน 

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าส าหรับสินค้าเก่า และเส่ือมคุณภาพ 

บริษทัฯไดป้ระมาณการค่าเผื่อลดมูลค่าส าหรับสินคา้เก่า ลา้สมยั และเส่ือมคุณภาพ หรือเม่ือราคาตลาดหรือราคา
ทดแทนลดลง เพ่ือให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของสินคา้คงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการ
หมุนเวยีนและการเส่ือมสภาพ และราคาตลาดหรือราคาทดแทนของสินคา้คงเหลือประเภทต่าง ๆ 
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ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของ อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของ อาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่าย
บริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับ
สินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

บริษทัฯ จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ี
ไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จาก
ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ ควรรับรู้จ านวน
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษทัฯ ไดโ้อนหรือรับโอนความ
เส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าหรือเช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึง
ตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรา
มรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

5. รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจในการควบคุมบุคคลหรือกิจการอ่ืนหรือมี
อิทธิพลเหนือบุคคลหรือกิจการอ่ืนอยา่งเป็นสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการด าเนินงานรวมถึง
กิจการท่ีมีผูถื้อหุน้หรือผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกนั 

รายการท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้  าหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตาม
สัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 
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รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษัทฯ มีกับบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดย 
บริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีผูถื้อหุน้ หรือกรรมการร่วมกบับริษทัฯ มีดงัน้ี  

ช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกนั 

บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกนั 

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกนั 

บริษทั ซีพีที-ทีทีจี อินโนเวชัน่ จ ากดั บริษทัยอ่ย 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2561 2560 

รายได้จากการขาย    

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 1,394,000.00 1,394,000.00 8,154,000.00  

รายได้จากการให้บริการรับเหมาตดิตั้ง    

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 2,552,510.33 2,552,510.33 50,317,027.68 

รายได้อ่ืน    

บริษทั ซีพีที-ทีทีจี อินโนเวชัน่ จ ากดั - 25,000.00 - 

ซ้ือสินค้า    

บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 218,900.00 218,900.00 2,016,749.00  

บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จ ากดั (มหาชน) 16,340,400.41 16,340,400.41 6,279,973.42  

บริษทัฯ มีรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้โดยใชร้าคาทุนบวกก าไรและตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั  
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ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2561 2560 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน    

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

รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกช าระ    

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 1,369,538.02 1,369,538.02 1,877,027.68  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน    

บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) - - 308,643.37  

บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จ ากดั (มหาชน) 17,355,338.09 17,355,338.09 2,718,598.48  

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 17,355,338.09 17,355,338.09 3,027,241.85 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน    

บริษทั ซีพีที-ทีทีจี อินโนเวชัน่ จ ากดั - 15,000.00 - 

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส าคัญ 

ค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารส าคญั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย:   
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 41,216,097.00 42,474,283.92 

ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้ง 5,625,567.00 2,501,816.00 

รวมค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส าคัญ 46,841,664.00 44,976,099.92 

ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบในการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

 

 

 

 

 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2561 2560 

เงินสดในมือ 547,090.13 544,076.13 523,270.40 

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 57,161,865.83 54,985,647.44 218,504,162.48 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 83,750.00 58,500.00 58,500.00 

เชค็ท่ีถึงก าหนดรับช าระ 526,049.72 526,049.72 3,146,200.40 

รวมเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 58,318,755.68 56,114,273.29 222,232,133.28 

7. เงนิลงทุนช่ัวคราว – สุทธิ 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 39,286.90 450,126,759.21 

เงินฝากประจ าธนาคาร 387,000,000.00 - 

เงนิลงทุนช่ัวคราว – สุทธิ 387,039,286.90 450,126,759.21 

เงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิดตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

 

 
ราคาทุน 

มูลค่ายติุธรรม 
 ระดบั 2 

 
ราคาทุน 

มูลค่ายติุธรรม  
ระดบั 2 

กองทุนเปิดตราสารหน้ี - ราคาทุน 38,846.05 38,846.05 450,099,860.81  450,099,860.81  
บวก ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน    -    440.85     -    26,898.40  

รวมเงนิลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 38,846.05 39,286.90  450,099,860.81  450,126,759.21  

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนชัว่คราวโดยมีก าไรก่อนภาษีจาก
การขายเงินลงทุนดังกล่าว ซ่ึงแสดงภายใตร้ายการ “รายได้อ่ืน” ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ านวนเงิน 3.71 ลา้นบาท และ 0.42 ลา้นบาท ตามล าดบั 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน – สุทธิ 
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ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2561 2560 

ลูกหนีก้ารค้า    

ลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,595,200.00 

ลูกหนีก้ารค้าบริษัทอ่ืน    

เชค็รับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 4,413,750.00 4,413,750.00 2,489,676.00 

ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 343,643,193.06 343,643,193.06 376,523,706.09 

รวมลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 348,056,943.06 348,056,943.06 379,013,382.09 

รวมลูกหนีก้ารค้า 348,056,943.06 348,056,943.06 382,608,582.09 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ   (24,518,900.00) (24,518,900.00) - 

ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 323,538,043.06 323,538,043.06 382,608,582.09 
ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน    
รายไดค้า้งรับตามเง่ือนไขของสัญญา 7,491,021.65 7,491,021.65 6,370,415.00 

เงินประกนัผลงาน 60,000.00 60,000.00 10,255,320.82 

เงินทดรองจ่าย 241,793.72 241,793.72 445,537.68 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 12,404,435.26 12,404,435.26 1,855,536.70 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,614,267.12 1,614,267.12 - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,440,896.69 1,440,896.69 1,005,454.59 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 1,311,695.37 1,311,695.37 4,187,130.10 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 1,224,365.94 1,209,079.94 - 

อ่ืนๆ 1,188,897.47 1,188,879.90 1,210,765.96 

รวมลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 26,977,373.22 26,962,069.65 25,330,160.85 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน – สุทธิ 350,515,416.28 350,500,112.71 407,938,742.94 

รายไดค้า้งรับตามเง่ือนไขของสัญญา คือ รายได้จากการขายสินคา้ในส่วนของท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน ภายใต้
ข้อก าหนดของสัญญา บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีเม่ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เร่ิมท างานร่วมกับ
องคป์ระกอบอ่ืนของลูกคา้ 
 
 
 
 

บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี: 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

ลูกหนีก้ารค้าบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั   

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - 3,595,200.00 

รวมลูกหนีก้ารค้าบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั - 3,595,200.00 

ลูกหนีก้ารค้าบริษัทอ่ืน   

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 128,422,397.51 285,176,121.36 

เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 132,810,096.55  19,767,170.03 

เกินก าหนดช าระ 3 - 6 เดือน 17,770,171.31 20,418,338.24 

เกินก าหนดช าระ 6 - 12 เดือน 43,564,537.84 41,148,074.86 

เกินกวา่ 12 เดือน 25,489,739.85 12,503,677.60 

รวมลูกหนีก้ารค้าบริษัทอ่ืน 348,056,943.06 379,013,382.09 

9. รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกช าระ/เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า และรายได้รับล่วงหน้า 

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ/เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ และรายไดรั้บล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

รายได้บริการรับรู้ตามขั้นความส าเร็จของงาน 274,162,184.10 254,118,017.01 

รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกช าระ   

มูลค่าตามสัญญา 321,280,651.79 202,719,331.45 

การรับรู้รายไดข้องงานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจุบนั 227,377,387.94 163,920,309.55 

หกั จ านวนเงินท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้ (157,739,870.90) (120,235,595.63) 

รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกช าระ 69,637,517.04 43,684,713.92 

   
 
 
 
 
 
 

  

 หน่วย : บาท 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้า และรายได้รับล่วงหน้า    

มูลค่าตามสัญญา 42,350,000.00 19,277,500.00  

จ านวนเงินท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้ 10,115,000.00 4,459,100.00  

หกั การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วน 
ของงานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจุบนั (9,098,296.20)  (1,497,894.19) 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,016,703.80 2,961,205.81 

บวก เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 11,036,000.00 - 

บวก เงินมดัจ ารับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 4,163,890.00 35,107,421.23 

รวม 16,216,593.80 38,068,627.04  

10. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

วตัถุดิบ 98,310,866.46 117,277,198.97 

งานระหวา่งท า 2,826,434.24 9,298,816.44 

สินคา้ส าเร็จรูป 2,986,472.32 8,981,761.90 

สินคา้ระหวา่งทาง 2,717,284.57 366,684.48 

รวมสินค้าคงเหลือ 106,841,057.59 135,924,461.79 

หกั ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (11,972,489.65) (9,570,599.32) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 94,868,567.94 126,353,862.47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. เงนิฝากสถาบันการเงนิทีม่ภีาระผูกพนั 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากประจ าไดน้ าไปใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร การเปิดเลต
เตอร์ออฟเครดิต วงเงินเบิกเกินบญัชีและหนงัสือค ้าประกนัเพ่ือธุรกิจของบริษทัฯ (หมายเหตุ 16) 

12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

  หน่วย : บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัยอ่ย สัดส่วนเงินลงทุน% ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ วิธีราคาทุน 

บริษทั ซีพีที-ทีทีจี อินโนเวชัน่ จ ากดั 59.99 2,500,000.00 1,499,950.00 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   1,499,950.00 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยเงินลงทุน   (300,000.00) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย – สุทธิ   1,199,950.00 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ย ก่อนตดัรายการระหวา่งกนั มีดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  
สินทรัพยห์มุนเวยีน 2,219,785.96 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 15,000.00 
หน้ีสินหมุนเวยีน (150,250.00) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (883,856.07) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561  
ขาดทุนส าหรับปีส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (166,193.93) 
เงนิสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)  
กิจกรรมด าเนินงาน (295,517.61) 

กิจกรรมจดัหาเงิน 2,500,000.00 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 2,204,482.39 
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13. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์และ เคร่ืองตกแต่ง เคร่ืองมือ  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร อาคาร เคร่ืองใชส้ านกังาน และติดตั้ง และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน :          

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 129,903,690.85 127,260,286.00 30,654,834.40 8,676,512.92 3,127,212.84 21,626,235.47 29,321,836.64 - 350,570,609.12 

บวก ซ้ือระหวา่งปี - - 1,105,906.23 977,419.40 276,713.60 2,342,601.45 3,724,000.00 84,469,992.40 92,896,633.08 

หกั ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี - - - - - - (5,395,114.11) - (5,395,114.11) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 129,903,690.85 127,260,286.00 31,760,740.63 9,653,932.32 3,403,926.44 23,968,836.92 27,650,722.53 84,469,992.40 438,072,128.09 

ค่าเส่ือมราคาสะสม :          

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 - 39,432,195.64 22,324,841.98 6,299,202.26 2,598,087.55 9,256,279.23 12,824,508.97 - 92,735,115.63 
บวก ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 4,191,224.52 3,781,238.34 1,083,965.60 281,860.14 3,410,740.72 1,339,407.95 - 14,088,437.27 

หกั ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี - - - - - - (2,710,113.11) - (2,710,113.11) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 - 43,623,420.16 26,106,080.32 7,383,167.86 2,879,947.69 12,667,019.95 11,453,803.81 - 104,113,439.79 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :           

มูลค่าตามบัญชี – สุทธิต้นปี 129,903,690.85 87,828,090.36 8,329,992.42 2,377,310.66 529,125.29 12,369,956.24 16,497,327.67 - 257,835,493.49 

มูลค่าตามบัญชี – สุทธิปลายปี 129,903,690.85 83,636,865.84 5,654,660.31 2,270,764.46 523,978.75 11,301,816.97 16,196,918.72 84,469,992.40 333,958,688.30 
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ค่ าเส่ื อมราคาส าห รับ ปี ส้ิน สุดวัน ท่ี  31 ธันวาคม  2561 และ 2560 จ านวน  14.09 ล้านบาท  และ 16.17  
ลา้นบาท ตามล าดบั รวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนจ านองไวก้บัธนาคารใน
ประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นการค ้าประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตวงเงินเบิกเกินบญัชีและ
หนงัสือค ้าประกนัเพ่ือธุรกิจของบริษทั (หมายเหตุ 16) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีระบบสาธารณูปโภค อาคารและส่วนประกอบอาคาร และ
อุปกรณ์ ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่จ  านวน 69.58 ลา้นบาทและ จ านวน 27.10 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

14. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน – สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี รายการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2561 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์     
ราคาทุน 2,915,848.13 547,699.00 - 3,463,547.13 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,163,436.35) (329,297.04) - (2,492,733.39) 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน – สุทธิ 752,411.78   970,813.74 

ค่ าตัดจ าห น่ ายส าห รับ ปี ส้ิ น สุ ดวัน ท่ี  31 ธัน วาคม  2561 และ  2560 จ านวน  0.33 ล้านบาท  และ 0.31  
ลา้นบาท ตามล าดบั ไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนแลว้ 
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15. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี – สุทธิ 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

 ณ วนัท่ี 1  ก าไรขาดทุน ณ วนัท่ี 31 

 มกราคม 2561 ก าไรขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน - 4,903,780.00 - 4,903,780.00 
สินคา้คงเหลือ 1,914,119.85  480,378.05 - 2,394,497.90 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 60,000.00 - 60,000.00 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,512,001.60  2,172,959.60 (3,918,703.80) 4,766,257.40 
ประมาณการหน้ีสิน 3,253,941.21  (61,921.36) - 3,192,019.85 
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่า (28,122.68) 397.55 - (27,725.13) 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 11,651,939.98  7,555,593.84 (3,918,703.80) 15,288,830.02 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2561 2560 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 19,563,095.88 19,678,559.92 172,873,233.53 

อตัราภาษี 20% 20% 20% 

ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนัตามอตัราภาษี 3,912,619.18 3,935,711.99 34,574,646.70 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายตามประมวลรัษฏากร 1,582,286.89 1,582,286.89 945,355.95 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึนจากรายจ่ายท่ีจ่ายจริง (323,232.81) (263,232.81) (81,073.13) 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้หกัภาษี - - (3,274,231.17) 

เครดิตขาดทุนทางภาษีท่ีคาดวา่จะไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 83,092.81 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,254,766.07 5,254,766.07 32,164,698.35 

อตัราภาษีที่แท้จริง 26.86% 26.70% 18.61% 

กลุ่มบริษทัฯ ใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 และ 2560  
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16. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 24,669,781.89 34,447,693.63 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ ไดรั้บวงเงินสินเช่ือ (เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้ืมระยะสั้ น 
และวงเงินออกหนงัสือค ้าประกนัธนาคาร) จ านวนรวม 600 ลา้นบาท และ 625.26 ลา้นบาท ตามล าดบั และวงเงิน
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จ านวน 6.52 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้างบางส่วน (หมายเหตุ 13) และเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระผกูพนั (หมายเหตุ 11)   

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2561 2560 

เจ้าหนีก้ารค้า     

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,355,338.09 17,355,338.09 3,027,241.85  

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 183,205,610.55 183,205,610.55 209,813,388.27  

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 200,560,948.64 200,560,948.64 212,840,630.12  

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน    

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 6,079,752.57 6,079,752.57 10,380,870.58  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8,998,586.53 8,848,586.53 31,024,249.53  

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 1,363,188.10 1,363,188.10 551,242.85  

หน้ีสินจากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 730,344.31 730,344.31 2,418,531.41  

โบนสัคา้งจ่าย 254,000.00 254,000.00 - 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 2,228,807.00 2,228,557.00 13,252,186.00  

ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 1,022,284.71 1,022,284.71 222,195.40 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 6,296,716.44 6,296,716.44 1,213,532.08 

อ่ืนๆ 633,341.26 633,341.26 706,434.88  

รวมเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 27,607,020.92 27,456,770.92 59,769,242.73  

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 228,167,969.56 228,017,719.56 272,609,872.85  
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18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงนิ – สุทธิ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

ไม่เกนิ 1 ปี   

จ านวนขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 2,013,202.70  1,660,360.11  

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (123,757.14)  (109,713.41) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงนิขั้นต า่ 1,889,445.56 1,550,646.70  

เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี    

จ านวนขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 1,843,751.56 1,895,535.31  

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (73,756.31) (156,126.76) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงนิขั้นต า่ 1,769,995.25 1,739,408.55  

ราคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 7,792,119.33 6,434,504.29 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าทางการเงินกับบริษัทหลายแห่ง ส าหรับ
ยานพาหนะ สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 3-4 ปี สัญญาเช่าทางการเงินขา้งตน้มีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงอยู่
ระหวา่งร้อยละ 3.14 ถึง 7.46 ต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน 
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การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับ   

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

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 11,406,781.00 4,699,179.00  
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 639,019.00 543,640.00  

จ่ายผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี (1,181,002.00) - 
(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการ   

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสมมติฐานทางการเงิน (12,510,510.00) - 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงดา้นประชากรศาสตร์ 277,223.00 - 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (7,360,232.00) - 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับ   

ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน ณ วนัส้ินปี 23,831,287.00 32,560,008.00  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 11,406,781.00 4,699,179.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 639,019.00 543,640.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 12,045,800.00 5,242,819.00 
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ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุน ดงัน้ี: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 

ตน้ทุนขาย 2,149,084.00 1,379,625.00 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,947,436.00 2,057,091.00 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,949,280.00 1,806,103.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 12,045,800.00 5,242,819.00 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 อตัรำร้อยละ/ปี 

 2561 2560 

อตัรำคิดลด 2.73 1.99 
เงินเดือนรำยเดือนในอนำคตท่ีเพ่ิมข้ึน 6.00 9.00 
อตัรำมรณะ ร้อยละ 100 ของตำรำง ร้อยละ 100 ของตำรำง 
 มรณะไทย พ.ศ.2560 มรณะไทย พ.ศ.2551 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกั แสดงถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติหลกัต่อมูลค่า
ปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด 21,281,802 26,815,799 29,158,570 36,570,304 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 26,528,573 21,461,361 36,705,880 28,970,743 
อตัราการหมุนเวยีน 21,075,200 24,983,194 28,935,675 34,159,807 

การวเิคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 2561 2560 

ภายใน 1 ปี 717,333 608,407 
มากกวา่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 3,058,240 13,096,225 
มากกวา่ 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี 17,084,820 15,232,830 
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เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ซ่ึง
กฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่น้ี
ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิ
ไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนัสุดทา้ย การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการ
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบใหก้ลุ่มบริษทัมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังานเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการ
ในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนแลว้ในปี 2561  

20. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 13-15 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนและผูมี้อุปการะคุณของบริษทั จ านวน 
270 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.30 บาท และบริษทัไดจ้ดทะเบียนรับช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2560 หุ้นของบริษทัฯ เร่ิมการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 20 
ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวจ านวนเงิน 
16.37 ลา้นบาท เป็นรายการหกัในบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุน้ท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้ 

บริษทัฯ ไดรั้บช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนทั้งจ านวนในเดือนธนัวาคม 2560 แลว้ 

เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2560 มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี   

-    เปล่ียนมูลค่าหุ้นจากเดิมมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยหุ้นทั้งหมด                   
ยงัคงเป็นหุน้สามญั โดยภายหลงัจากการเปล่ียนมูลค่าหุน้แลว้จะมีหุน้สามญัทั้งส้ิน 900 ลา้นหุน้ 

-    บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 29 มิถุนายน 2560 

21. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็น
เงินทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินทุนส ารองดงักล่าวจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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22. เงนิปันผล 

ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้จ านวนหุน้สามญั 900 ลา้นหุน้ในอตัรา หุน้ละ 0.14 บาท เป็นจ านวนเงิน 126 ลา้นบาท โดยจ่ายจากผล การ
ด าเนินงานประจ าปี 2560 เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในเดือนพฤษภาคม 2561 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล               
ระหวา่งกาลจากก าไรสะสม ณ 30 กนัยายน 2560 เป็นจ านวนเงิน 91.98 ลา้นบาท ตามสัดส่วนผูถื้อหุน้ เงินปันผล
จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 

ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 ไดมี้มติใหจ่้ายเงินปันผล               เป็น
จ านวนเงิน 20 ลา้นบาท ตามสัดส่วนผูถื้อหุน้ เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 15 กรกฏาคม 2560 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผล 
ระหวา่งกาลจากก าไรสะสม ณ 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจ านวนเงิน 20 ลา้นบาท ตามสัดส่วนผูถื้อหุน้ เงินปันผลจ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2560 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลเป็น     
จ านวนเงิน 20 ลา้นบาท ตามสัดส่วนผูถื้อหุน้ เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะทีส่ าคัญ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป    

และงานระหวา่งท าลดลง 12.47 36.86 

ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า 548.65 656.22 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2.25 2.65 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 105.20 101.35 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 46.84 44.98 

ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 14.42 16.48 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ 2.40 0.95 

(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (1.10) 4.46 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 4.77 5.49 
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24. ส่วนงานด าเนินงาน 

บริษทัฯ ด าเนินงานในส่วนงานสามธุรกิจ คือ การผลิตและจ าหน่ายสินคา้ การใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง และการใหบ้ริการ การแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 

 รายไดจ้ากการผลิตและ 
จ าหน่ายสินคา้  

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
รับเหมาและติดตั้ง   รายไดจ้ากการใหบ้ริการ   รวม  

  2561   2560   2561   2560   2561   2560   2561   2560  

 รายได ้ 649,307 952,113 274,162 254,118 28,198 29,876 951,667 1,236,107 

 ก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน  138,751 257,116 37,808 47,969 11,195 16,288 187,754 321,373 
 รายไดอ่ื้น        11,420 3,186 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย        (57,759) (62,833) 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (121,358) (82,400) 
 ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน        1,097 (4,458) 
 ตน้ทุนทางการเงิน        (1,591) (1,994) 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (5,255) (32,165) 

 ก าไรส าหรับปี  10,574 112,575 2,881 21,003 853 7,131 14,308 140,709 

สินทรัพยป์ระกอบดว้ย         
  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ       333,959 257,835 
  อ่ืนๆ       987,733 1,265,308 

  รวมสินทรัพย ์       1,321,692 1,523,143 
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ส่วนงานทางภูมศิาสตร์ 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายโดยส่งออกต่างประเทศเป็น
จ านวนเงิน 65.78 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 13.36 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ข้อมูลทีเ่กีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนหน่ึงกลุ่มและหน่ึง
ราย และกลุ่มลูกคา้รายใหญ่จ านวนสามกลุ่ม เป็นจ านวนเงินประมาณ 224.36 ลา้นบาท และ 469.65 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  

25. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 

บริษทัให้สินเช่ือทางการคา้แก่ลูกคา้ภายหลงัท่ีไดก้  าหนดวงเงินสินเช่ือแก่ลูกคา้แต่ละราย และมีการติดตามการ
ช าระเงินของลูกหน้ีการคา้อยา่งใกลชิ้ด ให้ความส าคญัต่อลูกหน้ีรายท่ีคา้งช าระนานเกินก าหนด และจะพิจารณา
ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีรายท่ีคา้งช าระนาน นอกเหนือจากท่ีไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลว้     ณ 
ปัจจุบนับริษทัคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเกบ็เงินจากลูกหน้ีการคา้   

รายงานลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 

ความเส่ียงทางด้านอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงทางดา้นอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาดอนัจะมีผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย และกระแสเงินสดในปีปัจจุบนัและในอนาคต  

ผูบ้ริหารเช่ือว่า บริษทัฯ มีความเส่ียงในอตัราดอกเบ้ียน้อย ดังนั้ น จึงไม่ได้ท าสัญญาเพ่ือป้องกันความเส่ียง
ดงักล่าว 

มูลค่ายุตธิรรม 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินคือ จ านวนเงินของตราสารท่ีอา้งเพ่ือการแลกเปล่ียนระหวา่งบุคคลท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั วิธีการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของแต่ละประเภทเคร่ืองมือทาง
การเงินของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

- สินทรัพยท์างการเงิน แสดงในมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ 

- หน้ีสินทางการเงิน ราคาตามบญัชีมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคายติุธรรม เน่ืองจากหน้ีสินดงักล่าวจะครบก าหนด
ในระยะเวลาอนัใกล ้และหน้ีสินระยะยาวมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
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ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากบริษทัฯมีรายการซ้ือวตัถุดิบหลกัและขาย
สินคา้เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯ ไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มี
อายสุัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม
ดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

สินทรัพย์ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ   
เงินฝากกบัสถาบนัการเงิน   
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.25 0.27 

สกลุเงินปอนดส์เตอร์ลิง 0.09 0.09 

ลูกหน้ีการคา้   

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.33 - 

ลูกหน้ีอ่ืน - รายไดค้า้งรับตามเง่ือนไขของสัญญา   
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.05   -  

หนีสิ้นที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ   
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน-ทรัสตรี์ซีท   
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.76 1.05 

เจา้หน้ีการคา้   
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 0.55 0.72 

สกลุเงินยโูร 0.05 - 

บริษทัฯ มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 1.27 1.85 

สกลุเงินยโูร 0.06 0.04 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จะทยอยครบก าหนดภายใน
ระยะเวลา 11 เดือน 
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26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

26.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าค่าบริการ โดยมีค่าเช่าและ
ค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต คงเหลือตามสัญญาดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

ไม่เกิน 1 ปี 0.63 0.54  
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.25 0.16  

รวม 1.88 0.70  

26.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้าจากการให้ธนาคาร
ออกหนงัสือค ้าประกนั ดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้น 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

สกลุเงินบาท 119.54 139.96  

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ - 0.08  

26.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ได้ใช้จ  านวนเงิน 0.12 ลา้น
เหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 3.84 ลา้นบาท) และจ านวนเงิน 0.04 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 1.31 ลา้นบาท) 
ตามล าดบั 

26.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายเงินตามสัญญาจา้งท่ีปรึกษาและ
แนะน าลูกคา้รวมถึงงานโครงการ จ านวนเดือนละ 0.18 ลา้นบาท และ 0.04 ลา้นบาท ตามล าดบั 

26.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการสั่งซ้ือเคร่ืองจกัร จ านวน 46 ลา้นบาท โดยจ่ายเงิน
มดัจ าไปแลว้ จ านวน 9.20 ลา้นบาท 
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27. การจัดประเภทรายการใหม่ 

ในระหว่างปีบริษทัฯ ไดมี้การจดัประเภทบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ใหม่ 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิหรือส่วนของ        
ผูถื้อหุน้ สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก่อนจดัประเภท รายการ หลงัจดัประเภท 

 รายการใหม่ จดัประเภทใหม่ รายการใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 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  

ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการทางบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบต่อยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 

28. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้สนอจ่าย  
เงินปันผลประจ าปี 2561 จากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวนหุน้สามญั 900      
ลา้นหุน้ในอตัรา หุน้ละ 0.012 บาท เป็นจ านวนเงิน 10.80 ลา้นบาท โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

29. การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษทัฯ แลว้ เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 
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