
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบการเงินระหว่างกาลและ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้น  บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ขา้พเจา้ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด ์
เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ณ 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาลแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วน
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 13 สิงหาคม 2562



บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2562

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 53,629,414.32         58,318,755.68         51,622,360.93         56,114,273.29         

เงินลงทุนชวัคราว - สุทธิ 6 404,032,024.74       387,039,286.90       404,032,024.74       387,039,286.90       

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน - สุทธิ 7 140,426,991.02       350,515,416.28       140,410,952.45       350,500,112.71       

รายไดท้ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 4, 8 34,169,416.81         69,637,517.04         34,169,416.81         69,637,517.04         

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 115,879,453.15       94,868,567.94         115,879,453.15       94,868,567.94         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 748,137,300.04       960,379,543.84       746,114,208.08       958,159,757.88       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินมดัจาํค่าซือสินทรัพยถ์าวร 842,624.00              9,200,000.00           842,624.00              9,200,000.00           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ -                          -                          1,199,950.00           1,199,950.00           

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 386,852,375.21       333,958,688.30       386,852,375.21       333,958,688.30       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 11 7,649,426.18           970,813.74              7,649,426.18           970,813.74              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 12 15,570,943.86         15,288,830.02         15,570,943.86         15,288,830.02         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 2,561,102.57           1,894,031.77           2,561,102.57           1,894,031.77           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 413,476,471.82       361,312,363.83       414,676,421.82       362,512,313.83       

รวมสินทรัพย์ 1,161,613,771.86    1,321,691,907.67    1,160,790,629.90    1,320,672,071.71    

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

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

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายนพดล วเิชียรเกือ)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี         2



บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2562

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 13 6,043,420.78           24,669,781.89         6,043,420.78           24,669,781.89         

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 4, 14 112,420,758.34       228,167,969.56       112,402,508.34       228,017,719.56       

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้และรายไดรั้บล่วงหนา้ 8 13,309,982.36         16,216,593.80         13,309,982.36         16,216,593.80         

หนีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน

ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 2,392,471.40           1,889,445.56           2,392,471.40           1,889,445.56           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                          5,576,826.31           -                          5,576,826.31           

ประมาณการหนีสินจากการรบัประกนั 14,444,497.90         15,960,099.29         14,444,497.90         15,960,099.29         

ประมาณการหนีสินอืน 10,850,211.36         10,850,211.36         10,850,211.36         10,850,211.36         

รวมหนีสินหมุนเวียน 159,461,342.14       303,330,927.77       159,443,092.14       303,180,677.77       

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน – สุทธิ 15 3,044,451.50           1,769,995.25           3,044,451.50           1,769,995.25           

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 25,852,427.00         23,831,287.00         25,852,427.00         23,831,287.00         

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 2,746,464.52           563,994.02              2,751,464.52           578,994.02              

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 31,643,343.02         26,165,276.27         31,648,343.02         26,180,276.27         

รวมหนีสิน 191,104,685.16       329,496,204.04       191,091,435.16       329,360,954.04       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั  1,255,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท

(ปี 2561 : หุน้สามญั  900,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 17 627,500,000.00       450,000,000.00       627,500,000.00       450,000,000.00       

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 34,303,658.72         34,105,889.45         34,303,658.72         34,105,889.45         

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 15,772,606.86         37,627,113.97         15,766,691.88         37,576,384.08         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 969,705,109.72       991,361,847.56       969,699,194.74       991,311,117.67       

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 803,976.98              833,856.07              -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 970,509,086.70       992,195,703.63       969,699,194.74       991,311,117.67       

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,161,613,771.86    1,321,691,907.67    1,160,790,629.90    1,320,672,071.71    

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายนพดล วเิชียรเกือ)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น          

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

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี         3



บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2562 2561

4

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 42,838,849.24           42,838,849.24           183,698,459.50         

รายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาและติดตงั 71,910,729.57           71,910,729.57           23,266,829.05           

รายไดจ้ากการให้บริการ 8,231,755.38             8,231,755.38             3,466,798.12             

รายไดอื้น 1,519,341.27             1,534,341.27             1,500,538.76             

รวมรายได้ 124,500,675.46         124,515,675.46         211,932,625.43         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 37,282,659.63           37,282,659.63           135,084,372.94         

ตน้ทุนการให้บริการรับเหมาและติดตงั 60,894,011.36           60,894,011.36           19,400,846.45           

ตน้ทุนการให้บริการ 7,336,012.48             7,336,012.48             2,553,610.45             

ค่าใชจ่้ายในการขาย 10,757,690.16           10,757,690.16           14,272,467.38           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23,779,792.27           23,755,013.27           24,782,343.30           

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 753,126.43                753,126.43                (2,521,447.74)           

รวมค่าใช้จ่าย 140,803,292.33         140,778,513.33         193,572,192.78         

กําไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (16,302,616.87)         (16,262,837.87)         18,360,432.65           

ตน้ทุนทางการเงิน (135,079.35)              (135,079.35)              (194,580.90)              

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (16,437,696.22)         (16,397,917.22)         18,165,851.75           

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงินได้ 1,629,754.21             1,629,754.21             (3,896,151.01)           

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (14,807,942.01)         (14,768,163.01)         14,269,700.74           

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนื -                            -                            -                            

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (14,807,942.01)         (14,768,163.01)         14,269,700.74           

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (14,792,029.62)         (14,768,163.01)         14,269,700.74           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (15,912.39)                -                            -                            

(14,807,942.01)         (14,768,163.01)         14,269,700.74           

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (14,792,029.62)         (14,768,163.01)         14,269,700.74           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (15,912.39)                -                            -                            

(14,807,942.01)         (14,768,163.01)         14,269,700.74           

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพืนฐาน 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (0.0164)                     (0.0164)                     0.0159                       

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (หุ้น) 900,000,000.00         900,000,000.00         900,000,000.00         

หน่วย : บาท

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้"

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายนพดล วเิชียรเกือ)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 4



บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 2562 2562 2561

4, 19

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 89,493,869.99           89,493,869.99           325,189,732.52         

รายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาและติดตงั 132,119,630.46         132,119,630.46         60,534,608.98           

รายไดจ้ากการให้บริการ 16,343,340.38           16,343,340.38           7,497,338.12             

รายไดอื้น 3,133,590.56             3,163,590.56             4,988,618.77             

รวมรายได้ 241,090,431.39         241,120,431.39         398,210,298.39         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 73,365,033.18           73,365,033.18           242,048,163.31         

ตน้ทุนการให้บริการรับเหมาและติดตงั 94,861,992.02           94,861,992.02           55,104,845.25           

ตน้ทุนการให้บริการ 13,455,090.90           13,455,090.90           5,204,431.30             

ค่าใชจ่้ายในการขาย 22,959,867.41           22,959,867.41           27,967,153.05           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 46,200,476.60           46,155,782.60           48,953,769.08           

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 895,243.52                895,243.52                (1,254,674.35)           

รวมค่าใช้จ่าย 251,737,703.63         251,693,009.63         378,023,687.64         

กําไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (10,647,272.24)         (10,572,578.24)         20,186,610.75           

ตน้ทุนทางการเงิน (522,313.14)              (522,313.14)              (609,659.24)              

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (11,169,585.38)         (11,094,891.38)         19,576,951.51           

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงินได้ 12 282,113.84                282,113.84                (4,267,827.79)           

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (10,887,471.54)         (10,812,777.54)         15,309,123.72           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

รายการทีจะไม่ได้รับการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอนื -                            -                            -                            

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (10,887,471.54)         (10,812,777.54)         15,309,123.72           

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (10,857,592.45)         (10,812,777.54)         15,309,123.72           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (29,879.09)                -                            -                            

(10,887,471.54)         (10,812,777.54)         15,309,123.72           

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (10,857,592.45)         (10,812,777.54)         15,309,123.72           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (29,879.09)                -                            -                            

(10,887,471.54)         (10,812,777.54)         15,309,123.72           

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพืนฐาน 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (0.0121)                     (0.0120)                     0.0170              

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (หุ้น) 900,000,000.00         900,000,000.00         900,000,000.00         

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

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายนพดล วเิชียรเกือ)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5



บริษทั ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

ทุนออกจาํหน่ายและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ รวมส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

หมายเหตุ ชาํระเตม็มูลคา่แลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม  2562 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       

สาํรองตามกฎหมาย -                          -                          197,769.27              (197,769.27)            -                          -                          -                          

เงินปันผลจา่ย 18 -                          -                          -                          (10,799,145.39)       (10,799,145.39)       -                          (10,799,145.39)       

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          (10,857,592.45)       (10,857,592.45)       (29,879.09)              (10,887,471.54)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562 450,000,000.00       469,628,844.14       34,303,658.72         15,772,606.86         969,705,109.72       803,976.98              970,509,086.70       

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายนพดล วิเชียรเกือ)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแตส่อบทานแลว้

กาํไรสะสม

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6



บริษทั ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

ทุนออกจาํหน่ายและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ 

หมายเหตุ ชาํระเตม็มูลคา่แลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม  2562 450,000,000.00                  469,628,844.14                  34,105,889.45                    37,576,384.08                    991,311,117.67                  

สาํรองตามกฎหมาย -                                      -                                      197,769.27                         (197,769.27)                        -                                      

เงินปันผลจา่ย 18 -                                      -                                      -                                      (10,799,145.39)                   (10,799,145.39)                   

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                      -                                      -                                      (10,812,777.54)                   (10,812,777.54)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2562 450,000,000.00                  469,628,844.14                  34,303,658.72                    15,766,691.88                    969,699,194.74                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 450,000,000.00                  469,628,844.14                  33,384,699.76                    134,198,964.72                  1,087,212,508.62               

สาํรองตามกฎหมาย -                                      -                                      765,456.19                         (765,456.19)                        -                                      

เงินปันผลจา่ย -                                      -                                      -                                      (126,000,000.00)                 (126,000,000.00)                 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                      -                                      -                                      15,309,123.72                    15,309,123.72                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2561 450,000,000.00                  469,628,844.14                  34,150,155.95                    22,742,632.25                    976,521,632.34                  

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายนพดล วิเชียรเกือ)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแตส่อบทานแลว้

กาํไรสะสม

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 7



บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

2562 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ (11,169,585.38)          (11,094,891.38)        19,576,951.51         

รายการปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,907,791.10              6,907,791.10            8,503,784.55           

ค่าเผอืมูลค่าสินคา้คงเหลือ 904,633.96                 904,633.96               620,464.31              

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น (42,887.61)                 (42,887.61)               222,102.80              

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว (50,908.08)                 (50,908.08)               (632,953.70)             

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนชวัคราว (114,208.75)               (114,208.75)             (2,042,832.50)          

(กาํไร)ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 295,840.33                 295,840.33               (2,085,145.70)          

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (59,581.43)                 (59,581.43)               1,696,695.60           

ดอกเบียรับ (2,730,149.35)            (2,730,149.35)          (349,349.56)             

ค่าใชจ่้ายดอกเบียจ่าย 522,313.14                 522,313.14               609,659.24              

ประมาณการหนีสินจากการรับประกนั 300,323.46                 300,323.46               2,021,317.29           

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,021,140.00              2,021,140.00            2,821,174.00           

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน (3,215,278.61)            (3,140,584.61)          30,961,867.84         

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน(เพมิขึน)ลดลง :

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน 215,116,746.75          215,117,481.75        85,790,783.83         

รายไดท้ยีงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 35,468,100.23            35,468,100.23          35,690,229.32         

สินคา้คงเหลือ (21,915,519.17)          (21,915,519.17)        6,629,475.37           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (667,070.80)               (667,070.80)             127,873.84              

หนีสินจากการดาํเนินงานเพมิขึน(ลดลง) :

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน (121,296,340.45)        (121,164,340.45)      (81,202,140.85)        

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้และรายไดรั้บล่วงหนา้ (2,906,611.44)            (2,906,611.44)          (27,694,740.70)        

ประมาณการหนีสินจากการรับประกนั (1,815,924.86)            (1,815,924.86)          (3,937,303.94)          

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 2,182,470.48              2,172,470.48            152,086.54              

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 100,950,572.13          101,148,001.13        46,518,131.25         

จ่ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                             -                           (538,000.00)             

จ่ายดอกเบียจ่าย (522,313.14)               (522,313.14)             (609,659.24)             

จ่ายภาษเีงินได้ (8,457,659.76)            (8,457,659.76)          (28,420,310.22)        

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 91,970,599.23            92,168,028.23          16,950,161.79         

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

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายนพดล วเิชียรเกือ)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี         8



บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

2562 2562 2561

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

ดอกเบียรับ 390,564.42                 390,564.42               349,349.56              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว 73,450,000.00            73,450,000.00          176,000,000.00       

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนชวัคราว (90,277,621.00)          (90,277,621.00)        (123,000,000.00)      

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีภาระผกูพนัเพมิขึน -                             -                           (13,025.67)               

เงินสดจ่ายชาํระเงินมดัจาํค่าซือสินทรัพยถ์าวร (842,624.00)               (842,624.00)             (1,069,560.00)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 873,831.78                 873,831.78               672,897.20              

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยถ์าวร (43,811,486.76)          (43,811,486.76)        (52,792,287.85)        

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,121,087.44)            (6,121,087.44)          (4,299.00)                 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (66,338,423.00)          (66,338,423.00)        143,074.24              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลง (18,449,554.31)          (18,449,554.31)        (19,864,474.47)        

จ่ายชาํระเจา้หนีตามสัญญาเช่าการเงิน (1,072,817.89)            (1,072,817.89)          (747,504.32)             

เงินปันผลจ่าย (10,799,145.39)          (10,799,145.39)        (125,953,871.15)      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (30,321,517.59)          (30,321,517.59)        (146,565,849.94)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (4,689,341.36)            (4,491,912.36)          (129,472,613.91)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 58,318,755.68            56,114,273.29          222,232,133.28       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินงวด 53,629,414.32            51,622,360.93          92,759,519.37         

การเปิดเผยข้อมูลเกียวกับกระแสเงินสดเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

สินทรัพยท์ีเพมิขึนจากหนีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 2,850,300.00              2,850,300.00            -                           

เจา้หนีซือทรัพยสิ์นเพมิขึน 5,328,160.42              5,328,160.42            -                           

สินทรัพยเ์พมิขึนจากการโอนเงินมดัค่าซือสินทรัพยถ์าวร 9,200,000.00              9,200,000.00            20,000,000.00         

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

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายนพดล วเิชียรเกือ)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี         9
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บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั ซีพีที ไดร์  แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากดัภายใตป้ระมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2546 ต่อมาเมื่อวนัที่ 16 กนัยายน 2556 
บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียน แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และเป็น
บริษทัฯจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2560 ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนไว้
คือ เลขท่ี 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร บริษทัฯประกอบกิจการ
ในประเทศไทยโดยด าเนินธุรกิจหลกัในการจ าหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที ่ใชใ้นโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการติดตั้งและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 

2. เกณฑ์การน าเสนองบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล  

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

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ที่ระบุไวเ้ป็น
อย่างอื่น ซ่ึงการจดัท างบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ 
ดงันั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินระหว่างกาล
ฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
โดยเน้นการให้ขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนัเกี่ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี
น าเสนอซ ้าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้าร
ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต 
และปัจจยัต่างๆ ที่ผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยั
ข อ้ ม ูล จ า ก  



 ..…………………………………  ..………………………………… 
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แหล่งอื่นและน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
จากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้
ประมาณการและขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัท างบการเงินระหว่างกาลจะไดร้ับการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ  
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที่การประมาณการดงักล่าวไดร้ับการทบทวน หากการ
ปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณ
การกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาลรวม 

ก) งบการเงินรวม ไดร้วมงบการเงินของบริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย(รวมกนั
เรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) 

 บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 
บริษทัยอ่ย ประเภทธุรกิจ ถือหุ้นอตัราร้อยละ 

*บริษทั ซีพีที-ทีทีจี อินโนเวชัน่  
จ ากดั  

ให้บริการออกแบบ จัดหาระบบไฟฟ้าและ
พลงังาน และก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด
เลก็ถึงขนาดกลางแบบครบวงจร 

59.99 

* เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 บริษทั ซีพีที-ทีทีจี อินโนเวชั่น จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ได้จดั
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 และมีมติให้เลิกบริษทั ซีพีที-ทีทีจี อินโนเวชัน่ จ ากดั และเม่ือวนัท่ี 26 
เมษายน 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ ซ่ึง ณ ปัจจุบนัอยู่
ระหว่างการช าระบญัชี 

ข) บริษทัฯ น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ านาจในการ
ควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงิน
รวมน้ีแลว้ 

จ) บริษทัฯ จดัท างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธี
ราคาทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯ และบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 



 ..…………………………………  ..………………………………… 
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อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี   
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 31  

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ
ก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคัญซ่ึง 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที่ 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ฉบบัที่ 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที่ 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท า
ให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที่มีผลบงัคบัใช้
อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

3. สรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้นโยบายการบญัชีในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 

การรับรู้รายไดเ้น่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้
มาถือปฏิบติั ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธ ิ

ค่าสิทธิรอตดับญัชีแสดงในราคาทุนหลงัหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าตดัจ าหน่ายตดั
เป็นค่าใชจ้่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายสัุญญาการใชสิ้ทธิ 5 ปี 

4. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 
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บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจในการควบคุมบุคคลหรือกิจการอื่นหรือมี
อิทธิพลเหนือบุคคลหรือกิจการอื่นอย่างเป็นสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการด าเนินงานรวมถึง
กิจการท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกนั 

รายการท่ีมีขึ้นกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้ าหนดขึ้นโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตาม
สัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัฯ มีกับบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดย  
บริษทัฯ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีผูถื้อหุ้น หรือกรรมการร่วมกบับริษทัฯ มีดงัน้ี  

ช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกนั 

บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกนั 

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบร่วมกนั 

บริษทั ซีพีที-ทีทีจี อินโนเวชัน่ จ ากดั บริษทัยอ่ย 

 
บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน ท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

ส าหรับระยะเวลาสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน    
รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้ง    
บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) - - 453,489.71 
รายได้อ่ืน    
บริษทั ซีพีที-ทีทีจี อินโนเวชัน่ จ ากดั - 15,000.00 - 
ซ้ือสินค้า    
บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ 
    จ ากดั (มหาชน) 33,000.00 33,000.00 9,000.00 
บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จ ากดั (มหาชน) 1,788,679.24 1,788,679.24 38,152.05 
    
    
    
    
    
    
    
ส าหรับระยะเวลาหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุายน    
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

รายได้จากการขาย    
บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 40,000.00 40,000.00 570,000.00 
รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้ง    
บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 928,526.50 928,526.50 1,413,736.41 
รายได้อ่ืน    
บริษทั ซีพีที-ทีทีจี อินโนเวชัน่ จ ากดั - 30,000.00 - 
ซ้ือสินค้า    
บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ 
    จ ากดั (มหาชน) 33,000.00 33,000.00 184,200.00 
บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จ ากดั (มหาชน) 4,308,562.22 4,308,562.22 81,290.67 

บริษทัฯ มีรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้โดยใชร้าคาทุนบวกก าไรและตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั  

ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั สรุปไดด้งัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ     
บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี  
   จ ากดั (มหาชน) 495,375.54 1,369,538.02 495,375.54 1,369,538.02 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน     

บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ 
   โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 35,310.00 - 35,310.00 - 
บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จ ากดั  
   (มหาชน) 2,223,616.84 17,355,338.09 2,223,616.84 17,355,338.09 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอ่ืน     
บริษทั ซีพีที-ทีทีจี อินโนเวชัน่ จ ากดั - - 5,000.00 15,000.00 
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ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส าคัญ 

ค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารส าคญั ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 17,504,893.00 23,095,069.00 
ผลประโยชนเ์ม่ือถูกเลิกจา้ง 905,913.00 1,211,971.00 

รวมค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส าคัญ 18,410,806.00 24,307,040.00 

ผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการวางแผน ส่ังการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินสดในมือ 536,214.90 547,090.13 534,960.90 544,076.13 

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 52,340,758.72 57,161,865.83 50,353,525.33 54,985,647.44 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 77,066.00 83,750.00 58,500.00 58,500.00 

เช็คท่ีถึงก าหนดรับช าระ 675,374.70 526,049.72 675,374.70 526,049.72 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53,629,414.32 58,318,755.68 51,622,360.93 56,114,273.29 
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6. เงินลงทุนช่ัวคราว – สุทธ ิ

เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 56,032,024.74 39,286.90 
เงินฝากประจ าธนาคาร 348,000,000.00 387,000,000.00 

เงินลงทุนช่ัวคราว – สุทธ ิ 404,032,024.74 387,039,286.90 

เงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิดตราสารหน้ี ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 ราคาทุน 
มูลค่ายติุธรรม 

 ระดบั 2 ราคาทุน 
มูลค่ายติุธรรม  

ระดบั 2 

กองทุนเปิดตราสารหน้ี - ราคาทนุ 55,917,815.99 55,917,815.99 38,846.05 38,846.05 
บวก ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน - 114,208.75 - 440.85 

รวมเงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 55,917,815.99 56,032,024.74 38,846.05 39,286.90 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน – สุทธิ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลูกหนีก้ารค้า     
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 4,000,836.00 4,413,750.00 4,000,836.00 4,413,750.00 
ลูกหน้ีการคา้ 133,661,648.70 343,643,193.06 133,661,648.70 343,643,193.06 

รวมลูกหนีก้ารค้า 137,662,484.70 348,056,943.06 137,662,484.70 348,056,943.06 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (24,518,900.00) (24,518,900.00) (24,518,900.00) (24,518,900.00) 

ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 113,143,584.70 323,538,043.06 113,143,584.70 323,538,043.06 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน     
รายไดค้า้งรับตามเง่ือนไขของสัญญา 6,908,918.52 7,491,021.65 6,908,918.52 7,491,021.65 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 3,255,647.81 12,404,435.26 3,255,647.81 12,404,435.26 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 3,953,852.05 1,614,267.12 3,953,852.05 1,614,267.12 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 1,726,286.09 1,440,896.69 1,726,286.09 1,440,896.69 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 399,346.99 1,311,695.37 399,346.99 1,311,695.37 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 4,700,624.93 1,224,365.94 4,684,603.93 1,209,079.94 
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 2,880,833.45 - 2,880,833.45 - 
อื่นๆ 3,457,896.48 1,490,691.19 3,457,878.91 1,490,673.62 

รวมลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 27,283,406.32 26,977,373.22 27,267,367.75 26,962,069.65 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้
หมุนเวียนอ่ืน – สุทธ ิ 140,426,991.02 350,515,416.28 140,410,952.45 350,500,112.71 

รายไดค้้างรับตามเง่ือนไขของสัญญา คือ รายไดจ้ากการขายสินคา้ในส่วนของท่ียงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงิน ภายใต้
ข้อก าหนดของสัญญา บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีเม่ือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เร่ิมท างานร่วมกับ
องคป์ระกอบอื่นของลูกคา้ 
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บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลูกหนีก้ารค้า   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 35,575,276.17 128,422,397.51 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 33,735,766.37 132,810,096.55  
เกินก าหนดช าระ 3 - 6 เดือน 4,123,887.00 17,770,171.31 
เกินก าหนดช าระ 6 - 12 เดือน 9,020,424.60 43,564,537.84 

เกินกว่า 12 เดือน 55,207,130.56 25,489,739.85 

รวมลูกหนีก้ารค้า 137,662,484.70 348,056,943.06 

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินก าหนดช าระ 12 เดือน เป็นลูกหน้ีการคา้ท่ีอยูร่ะหว่างการผอ่นช าระ 3 ราย ซ่ึงผูบ้ริหารคาดว่า
จะสามารถเก็บเงินไดค้รบตามยอดคงคา้งดงักล่าว 

8. รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าและรายได้รับล่วงหน้า 

รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ/เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้และรายไดรั้บล่วงหนา้ ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 (งวด 6 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

รายได้บริการรับรู้ตามขั้นความส าเร็จของงาน 132,119,630.46 274,162,184.10 

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ   

มูลค่าตามสัญญา 166,458,903.02 321,280,651.79 

การรับรู้รายไดข้องงานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจุบนั 150,809,243.93 227,377,387.94 
หกั จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ (116,639,827.12) (157,739,870.90) 

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช าระ 34,169,416.81 69,637,517.04 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 (งวด 6 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า และรายได้รับล่วงหน้า    

มูลค่าตามสัญญา 7,350,000.00 42,350,000.00 

จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ 6,615,000.00 10,115,000.00 
หกั การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจบุนั (6,495,438.24) (9,098,296.20) 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 119,561.76 1,016,703.80 
บวก เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 474,200.00 11,036,000.00 
บวก เงินมดัจ ารับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 12,716,220.60 4,163,890.00 

รวม 13,309,982.36 16,216,593.80 

9. สินค้าคงเหลือ – สุทธ ิ
สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

วตัถุดิบ 97,361,920.31 98,310,866.46 
งานระหว่างท า 26,955,367.12 2,826,434.24 
สินคา้ส าเร็จรูป 2,396,298.92 2,986,472.32 

สินคา้ระหว่างทาง 2,042,990.41 2,717,284.57 

รวมสินค้าคงเหลือ 128,756,576.76 106,841,057.59 

หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (12,877,123.61) (11,972,489.65) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ 115,879,453.15 94,868,567.94 
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10. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ – สุทธ ิ

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 333,958,688.30 
ซ้ือระหว่างงวด (ราคาทนุ) 59,963,811.98 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (6,239,180.90) 
จ าหน่ายระหว่างงวด (ราคาตามบญัชี) (830,944.17) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 386,852,375.21 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 จ านวน 6.24 ล้านบาท และ 8.31  
ลา้นบาท ตามล าดบั รวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ ไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดจ านองไวก้บั
ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นการค ้าประกันเงินกูยื้มจากธนาคาร การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตวงเงิน
เบิกเกินบญัชีและหนงัสือค ้าประกนัเพ่ือธุรกิจของบริษทั (หมายเหตุ 13) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีระบบสาธารณูปโภค อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงหักค่า
เส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่จ  านวน 66.54 ลา้นบาทและ จ านวน 69.58 ลา้นบาท ตามล าดบั 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธ ิ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 970,813.74 
ซ้ือระหว่างงวด (ราคาทนุ) 7,347,222.64 
ค่าตดัจ าหน่ายระหว่างงวด (668,610.20) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 7,649,426.18 

เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาค่าสิทธิ (License Agreements) 2 ฉบบักบับริษทัในประเทศเยอรมนี
และตวัแทนของบริษทัดงักล่าวในประเทศไทย โดยบริษทัฯ ไดรั้บสิทธิจากผูใ้ห้สิทธิในการผลิต การประกอบและขาย
สินคา้บางอย่างในประเทศไทย และติดป้ายก ากบั (Labeled) ของผูใ้ห้สิทธิโดยไดรั้บการช่วยเหลือดา้นเทคนิคและการ
อบรมตลอดอายสัุญญาเป็นเวลา 5 ปี 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 จ านวน 0.67 ล้านบาท และ 0.19  
ลา้นบาท ตามล าดบั ไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนแลว้ 
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12. สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี – สุทธิ 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวดมีดงัน้ี:  

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

การเปล่ียนแปลง 
เพ่ิมขึ้น(ลดลง)  

 ณ วนัท่ี 1  ณ วนัท่ี 30 

 มกราคม 2562 ก าไรขาดทุน มิถุนายน 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4,903,780.00 - 4,903,780.00 
สินคา้คงเหลือ – สุทธิ 2,394,497.90 180,926.80 2,575,424.70 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย – สุทธิ 60,000.00 - 60,000.00 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ 
   ผลประโยชน์พนกังาน 4,766,257.40 404,228.00 5,170,485.40 
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 3,192,019.85 (303,120.27) 2,888,899.58 
สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่า (27,725.13) 79.31 (27,645.82) 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 15,288,830.02 282,113.84 15,570,943.86 

(รายได)้ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนั - 4,466,576.94 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (282,113.84) (198,749.15) 

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (282,113.84) 4,267,827.79 

บริษทัฯ ใช้อตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2562 และ 2561  
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13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 6,043,420.78 24,669,781.89 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเช่ือ (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
เงินกู้ยืมระยะส้ัน และวงเงินออกหนังสือค ้ าประกันธนาคาร) จ านวนรวม 716 ล้านบาท และ 600 ล้านบาท
ตามล าดบั และวงเงินสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จ านวน 6.52 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยจดจ านอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน (หมายเหตุ 10)  

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เจ้าหนีก้ารค้า     
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,258,926.84 17,355,338.09 2,258,926.84 17,355,338.09 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 79,725,275.75 183,205,610.55 79,725,275.75 183,205,610.55 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 81,984,202.59 200,560,948.64 81,984,202.59 200,560,948.64 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน     
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 3,517,894.78 6,079,752.57 3,517,894.78 6,079,752.57 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 5,557,732.99 8,998,586.53 5,539,732.99 8,848,586.53 
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 6,691,348.52 1,363,188.10 6,691,348.52 1,363,188.10 
หน้ีสินจากสัญญาซ้ือขายเงิน 
   ตราต่างประเทศล่วงหนา้ 295,840.33 730,344.31 295,840.33 730,344.31 
โบนสัคา้งจ่าย 6,833,301.00 254,000.00 6,833,301.00 254,000.00 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,318,184.25 2,605,398.21 1,317,934.25 2,605,148.21 
ภาษีขายรอเรียกเก็บ 243,937.96 1,022,284.71 243,937.96 1,022,284.71 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 5,603,708.92 6,296,716.44 5,603,708.92 6,296,716.44 
อื่นๆ 374,607.00 256,750.05 374,607.00 256,750.05 

รวมเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 30,436,555.75 27,607,020.92 30,418,305.75 27,456,770.92 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 112,420,758.34 228,167,969.56 112,402,508.34 228,017,719.56 
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15. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุทธิ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ไม่เกิน 1 ปี   

จ านวนขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 2,528,991.93 2,013,202.70 
ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (136,520.53) (123,757.14) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่า 2,392,471.40 1,889,445.56 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี    
จ านวนขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 3,146,580.26 1,843,751.56 
ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (102,128.76) (73,756.31) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่า 3,044,451.50 1,769,995.25 

ราคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 8,973,437.57 7,792,119.33 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าทางการเงินกับบริษัทหลายแห่ง 
ส าหรับยานพาหนะ สัญญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลา 3-4 ปี สัญญาเช่าทางการเงินขา้งตน้มีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
อยูร่ะหว่างร้อยละ 1.24 ถึง 7.46 ต่อปี 
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16. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับงวด
หกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 (งวด 6 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับ   
ผลประโยชน์พนกังาน ณ วันต้นงวด 23,831,287.00 32,560,008.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,700,658.00 11,406,781.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 320,482.00 639,019.00 

จ่ายผลประโยชน์พนกังานระหว่างงวด - (1,181,002.00) 
(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

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

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับ   

ผลประโยชน์พนกังาน ณ วันส้ินงวด 25,852,427.00 23,831,287.00 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 1,700,658.00 2,500,175.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 320,482.00 320,999.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,021,140.00 2,821,174.00 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 3 0  มิถุนายน ไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุน ดงัน้ี: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 

ตน้ทุนขาย 485,832.00 524,641.00 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 431,044.00 1,183,012.00 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 1,104,264.00 1,113,521.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,021,140.00 2,821,174.00 
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17. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษทัฯ มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯจ านวนเงิน  177,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 450,000,000 บาท เป็น 627,500,000 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมจ านวน 355,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนของบริษทัฯมีรายละเอียดดงัน้ี 

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
จ านวนหุ้น 

(หุน้) 
มูลค่าท่ีตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) รวม (บาท) 

แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ    

- เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทัท่ีจะออกและเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจ ากดั 

85,000,000 0.50 42,500,000 

แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)    
- เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน

จ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) 
180,000,000 0.50 90,000,000 

- เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 90,000,000 0.50 45,000,000 

 
18. เงินปันผล 

เงินปันผลตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุน้จ านวนหุ้นสามญั 900 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.012 บาท เป็นจ านวนเงิน 10.80 ลา้นบาท โดยจ่าย
จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 เงินปันผลจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2562 
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19. ส่วนด าเนินงาน 

บริษทัฯ ด าเนินงานในส่วนงานสามธุรกิจ คือ การผลิตและจ าหน่ายสินคา้ การให้บริการรับเหมาและติดตั้ง และการให้บริการ การแสดงรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย ตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 

รายไดจ้ากการผลิตและ 
จ าหน่ายสินคา้ 

รายไดจ้ากการให้บริการ 
รับเหมาและติดตั้ง รายไดจ้ากการให้บริการ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 รายได ้ 89,494 325,190 132,120 60,535 16,343 7,497 237,957 393,222 

 ก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน  16,129 83,141 37,258 5,430 2,888 2,293 56,275 90,864 
 รายไดอ้ื่น        3,133 4,989 
 ค่าใชจ้่ายในการขาย        (22,960) (27,967) 
 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร        (46,200) (48,954) 
 ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน        (895) 1,255 
 ตน้ทุนทางการเงิน        (522) (610) 

 รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได ้       282 (4,268) 

 ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด  (3,120) 14,008 (7,208) 915 (559) 386 (10,887) 15,309 

 สินทรัพยป์ระกอบดว้ย         
  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ       386,852 330,825 

  อื่นๆ       774,762 959,888 

  รวมสินทรัพย ์       1,161,614 1,290,713 
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ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 
โดยส่งออกต่างประเทศเป็นจ านวนเงิน 5.02 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 40.87 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่สองราย 
จ านวนเงินรวมประมาณ 77.94 ล้านบาท และลูกค้ารายใหญ่หน่ึงกลุ่มและหน่ึงราย จ านวนเงินรวมประมาณ 
151.16 ลา้นบาท ตามล าดบั  

20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

20.1 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าค่าบริการ โดยมี
ค่าเช่าและค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต คงเหลือตามสัญญาดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ไม่เกิน 1 ปี 0.72 0.63 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.55 1.25 

รวม 2.27 1.88 

20.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา้จากการ
ให้ธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนั จ านวนเงิน 125.64 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 119.54 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

20.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ านวนเงิน 
0.09 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 2.64 ลา้นบาท) และจ านวนเงิน 0.12 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 3.84  
ลา้นบาท) ตามล าดบั 

20.4 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายเงินตามสัญญาจา้งท่ี
ปรึกษาและแนะน าลูกคา้รวมถึงงานโครงการ จ านวนเดือนละ 0.18 ลา้นบาท  

20.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาก่อสร้าง จ านวน 0.89 ลา้นบาท  
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21. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

21.1 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 บริษทัฯไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (CPT-W1) 
ให้กบับุคคลในวงจ ากดั (นายจิรวุฒิ คุวานนัท)์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
จ านวนหลกัทรัพยท่ี์เสนอ:   85,000,000 หน่วย 
จ านวนหุ้นท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ:   85,000,000 หุ้น 
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ:  3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีจดัสรร:    1 กรกฎาคม 2562 
วนัหมดอาย:ุ     30 มิถุนายน 2565 
ราคาจดัสรร:    ไม่คิดมูลค่า หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
ราคาการใชสิ้ทธิ:    1.20 บาทต่อหุ้น 
อตัราการใชสิ้ทธิ:  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั ทั้งน้ีอตัราการ

ใชสิ้ทธิสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
วนัใชสิ้ทธิ:  ก าหนดการใช้สิทธิทุกๆ 6 เดือน นับแต่วนัท่ีออกใบส าคญั

แสดงสิทธิ  โดยวันก าหนดใช้สิทธิคร้ังแรกคือวัน ท่ี  30 
ธันวาคม 2562 และสามารถใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายในวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2565 

21.2 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั ซีพีที ลิสซ่ิง จ ากดั เพ่ือ
รองรับการขยายธุรกิจให้บริการสินเช่ือธุรกิจ บริษทั ซีพีที ลิสซ่ิง จ ากดั มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท 
โดยบริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 

22. การอนุมตัิงบการเงิน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว เม่ือวนัท่ี 
13 สิงหาคม 2562 
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