
บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบการเงินระหว่างกาลและ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้น  บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ซี พี ที  ไดร์ แอนด์  เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผู ้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ 

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระหว่างกาลแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูล

ทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ

บัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ 11 สิงหาคม 2563



บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 17,151,952.92       38,297,674.59       13,397,678.00       34,544,995.49       

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน - สุทธิ 6 249,703,613.86     213,998,375.80     249,703,566.64     213,998,348.74     

สินทรัพยที์เกิดจากสัญญา 7.1 97,065,346.50       34,969,310.15       97,065,346.50       34,969,310.15       

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 193,385,733.61     93,674,711.13       193,385,733.61     93,674,711.13       

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน - สุทธิ 9 289,967,831.16     375,685,440.06     289,967,831.16     375,685,440.06     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 847,274,478.05     756,625,511.73     843,520,155.91     752,872,805.57     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนีการคา้ไม่หมุนเวยีน - สุทธิ 6 11,514,995.64       -                        11,514,995.64       -                        

เงินมดัจาํค่าซือสินทรัพยถ์าวร -                        298,500.00            -                        298,500.00            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 5,098,931.18         5,098,931.18         5,098,931.18         5,098,931.18         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ -                        -                        3,624,993.75         3,624,993.75         

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 394,085,143.84     405,748,899.41     394,085,143.84     405,748,899.41     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 11 6,444,870.12         7,164,692.87         6,444,870.12         7,164,692.87         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 12 16,784,340.10       17,423,216.52       16,784,340.10       17,423,216.52       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 1,857,595.84         588,141.72            1,857,595.84         588,141.72            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 435,785,876.72     436,322,381.70     439,410,870.47     439,947,375.45     

รวมสินทรัพย์ 1,283,060,354.77  1,192,947,893.43  1,282,931,026.38  1,192,820,181.02  

หน่วย : บาท

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

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี         2



บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 13 7,774,446.04         24,265,771.81       7,774,446.04         24,265,771.81       

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 4, 14 208,388,273.64     94,396,251.75       208,313,273.64     94,346,251.75       

หนีสินทีเกิดจากสัญญา 7.2 53,284,668.89       44,416,239.88       53,284,668.89       44,416,239.88       

หนีสินตามสัญญาเช่า

ทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 2,200,241.93         2,616,048.93         2,200,241.93         2,616,048.93         

ประมาณการหนีสินจากการรับประกนั 13,062,317.11       12,697,406.51       13,062,317.11       12,697,406.51       

ประมาณการหนีสินอืน 2,908,706.14         4,681,516.53         2,908,706.14         4,681,516.53         

รวมหนีสินหมุนเวยีน 287,618,653.75     183,073,235.41     287,543,653.75     183,023,235.41     

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 15 8,145,222.63         9,111,612.84         8,145,222.63         9,111,612.84         

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 23,214,274.00       27,861,639.00       23,214,274.00       27,861,639.00       

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 1,443,654.32         2,022,679.54         1,443,654.32         2,022,679.54         

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 32,803,150.95       38,995,931.38       32,803,150.95       38,995,931.38       

รวมหนีสิน 320,421,804.70     222,069,166.79     320,346,804.70     222,019,166.79     

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั  1,255,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 627,500,000.00     627,500,000.00     627,500,000.00     627,500,000.00     

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุ้นสามญั  900,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 450,000,000.00     450,000,000.00     450,000,000.00     450,000,000.00     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 469,628,844.14     469,628,844.14     469,628,844.14     469,628,844.14     

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 34,105,889.45       34,105,889.45       34,105,889.45       34,105,889.45       

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,780,541.77         17,020,150.49       8,849,488.09         17,066,280.64       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 962,515,275.36     970,754,884.08     962,584,221.68     970,801,014.23     

ส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม 123,274.71            123,842.56            -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 962,638,550.07     970,878,726.64     962,584,221.68     970,801,014.23     

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,283,060,354.77  1,192,947,893.43  1,282,931,026.38  1,192,820,181.02  

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น          

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

งบการเงินรวม

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี         3



บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

4

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 131,314,158.32   42,838,849.24     131,314,158.32      42,838,849.24        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาและติดตงั 90,249,737.33     71,910,729.57     90,249,737.33        71,910,729.57        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 6,169,219.00       8,231,755.38       6,169,219.00          8,231,755.38          

รายไดอื้น 3,656,702.32       1,519,341.27       3,654,686.34          1,534,341.27          

รวมรายได้ 231,389,816.97   124,500,675.46   231,387,800.99      124,515,675.46      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 116,316,724.04   37,282,659.63     116,316,724.04      37,282,659.63        

ตน้ทุนการใหบ้ริการรับเหมาและติดตงั 82,280,635.14     60,894,011.36     82,280,635.14        60,894,011.36        

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 4,422,745.66       7,336,012.48       4,422,745.66          7,336,012.48          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 7,943,058.44       10,757,690.16     7,943,058.44          10,757,690.16        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 15,642,527.08     23,779,792.27     15,630,027.08        23,755,013.27        

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 1,473,716.66       753,126.43          1,473,716.66          753,126.43             

รวมค่าใช้จ่าย 228,079,407.02   140,803,292.33   228,066,907.02      140,778,513.33      

กําไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 3,310,409.95       (16,302,616.87)    3,320,893.97          (16,262,837.87)       

ตน้ทุนทางการเงิน (344,193.64)         (135,079.35)         (344,193.64)            (135,079.35)            

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ 2,966,216.31       (16,437,696.22)    2,976,700.33          (16,397,917.22)       

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (608,083.67)         1,629,754.21       (608,083.67)            1,629,754.21          

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 2,358,132.64       (14,807,942.01)    2,368,616.66          (14,768,163.01)       

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน 

รายการทีจะไม่ได้รับการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 540,451.20          -                       540,451.20             -                          

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 2,898,583.84       (14,807,942.01)    2,909,067.86          (14,768,163.01)       

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,358,377.96       (14,792,029.62)    2,368,616.66          (14,768,163.01)       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (245.32)                (15,912.39)           -                          -                          

2,358,132.64       (14,807,942.01)    2,368,616.66          (14,768,163.01)       

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,898,829.16       (14,792,029.62)    2,909,067.86          (14,768,163.01)       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (245.32)                (15,912.39)           -                          -                          

2,898,583.84       (14,807,942.01)    2,909,067.86          (14,768,163.01)       

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขนัพืนฐาน 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 0.0026                 (0.0164)                0.0026                    (0.0164)                   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (หุน้) 900,000,000.00   900,000,000.00   900,000,000.00      900,000,000.00      

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 17

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 0.0026                 (0.0164)                0.0026                    (0.0164)                   

จาํนวนหุน้สามญัปรับลด 900,000,000.00   900,000,000.00   900,000,000.00      900,000,000.00      

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

         กรรมการ                                                                กรรมการ

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

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 4



บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30  มิถุนายน 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

4, 18

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 196,830,726.56   89,493,869.99     196,830,726.56      89,493,869.99        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาและติดตงั 142,762,113.81   132,119,630.46   142,762,113.81      132,119,630.46      

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 11,217,991.17     16,343,340.38     11,217,991.17        16,343,340.38        

รายไดอื้น 5,073,039.14       3,133,590.56       5,071,023.16          3,163,590.56          

รวมรายได้ 355,883,870.68   241,090,431.39   355,881,854.70      241,120,431.39      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 179,608,977.53   73,365,033.18     179,608,977.53      73,365,033.18        

ตน้ทุนการใหบ้ริการรับเหมาและติดตงั 124,905,046.79   94,861,992.02     124,905,046.79      94,861,992.02        

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 8,243,197.66       13,455,090.90     8,243,197.66          13,455,090.90        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 17,265,325.60     22,959,867.41     17,265,325.60        22,959,867.41        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 38,067,655.46     46,200,476.60     38,042,255.46        46,155,782.60        

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน (1,229,665.44)      895,243.52          (1,229,665.44)         895,243.52             

รวมค่าใช้จ่าย 366,860,537.60   251,737,703.63   366,835,137.60      251,693,009.63      

ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงินได้ (10,976,666.92)    (10,647,272.24)    (10,953,282.90)       (10,572,578.24)       

ตน้ทุนทางการเงิน (823,764.23)         (522,313.14)         (823,764.23)            (522,313.14)            

ขาดทุนก่อนภาษเีงินได้ (11,800,431.15)    (11,169,585.38)    (11,777,047.13)       (11,094,891.38)       

รายไดภ้าษีเงินได้ 12 200,949.78          282,113.84          200,949.78             282,113.84             

ขาดทุนสําหรับงวด (11,599,481.37)    (10,887,471.54)    (11,576,097.35)       (10,812,777.54)       

กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืน 

รายการทีจะไม่ได้รับการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,359,304.80       -                       3,359,304.80          -                          

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (8,240,176.57)      (10,887,471.54)    (8,216,792.55)         (10,812,777.54)       

การแบ่งปันขาดทุน

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (11,598,913.52)    (10,857,592.45)    (11,576,097.35)       (10,812,777.54)       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (567.85)                (29,879.09)           -                          -                          

(11,599,481.37)    (10,887,471.54)    (11,576,097.35)       (10,812,777.54)       

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (8,239,608.72)      (10,857,592.45)    (8,216,792.55)         (10,812,777.54)       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (567.85)                (29,879.09)           -                          -                          

(8,240,176.57)      (10,887,471.54)    (8,216,792.55)         (10,812,777.54)       

ขาดทุนต่อหุ้นขนัพืนฐาน 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (0.0129)                (0.0121)                (0.0129)                   (0.0120)                   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (หุน้) 900,000,000.00   900,000,000.00   900,000,000.00      900,000,000.00      

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 17

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (0.0129)                (0.0121)                (0.0129)                   (0.0120)                   

จาํนวนหุน้สามญัปรับลด 900,000,000.00   900,000,000.00   900,000,000.00      900,000,000.00      

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

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

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 5



บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30  มิถุนายน 2563

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

กาํไรเบด็เสร็จอืน

ทุนออกจาํหน่ายและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ รวมส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สียทไีม่มี

ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม  2563 450,000,000.00        469,628,844.14        34,105,889.45          17,020,150.49          -                               970,754,884.08        123,842.56               970,878,726.64        

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            (11,598,913.52)         3,359,304.80               (8,239,608.72)           (567.85)                     (8,240,176.57)           

โอนกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ -                            -                            -                            3,359,304.80            (3,359,304.80)              -                            -                            -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 450,000,000.00        469,628,844.14        34,105,889.45          8,780,541.77            -                               962,515,275.36        123,274.71               962,638,550.07        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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)              -                               -                            -                            -                            

เงินปันผลจ่าย -                            -                            -                            (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 วันที 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        

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

กาํไรสะสม

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

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)

กาํไรจากการ

ประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 6



บริษทั ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30  มิถุนายน 2563

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรเบด็เสร็จอืน

ทุนออกจาํหน่ายและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้

ชาํระเตม็มูลคา่แลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม  2563 450,000,000.00                469,628,844.14                34,105,889.45                  17,066,280.64                  -                                    970,801,014.23                

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    (11,576,097.35)                 3,359,304.80                    (8,216,792.55)                   

โอนกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ -                                    -                                    -                                    3,359,304.80                    (3,359,304.80)                   -                                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563 450,000,000.00                469,628,844.14                34,105,889.45                  8,849,488.09                    -                                    962,584,221.68                

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 -                                    -                                    -                                    (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                

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

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแตส่อบทานแลว้

กาํไรสะสม

กาํไรจากการ

ประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 7



บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30  มิถุนายน 2563

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

ขาดทุนสาํหรับงวด (11,599,481.37)        (10,887,471.54)        (11,576,097.35)        (10,812,777.54)        

รายการปรับกระทบขาดทุนสาํหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 11,968,690.26         6,907,791.10           11,968,690.26         6,907,791.10           

กลบัรายการค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (78,860.09)               -                           (78,860.09)               -                           

ค่าเผือมูลค่าสินคา้คงเหลือ 1,231,041.69           904,633.96              1,231,041.69           904,633.96              

(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น 1,518,454.92           (42,887.61)               1,518,454.92           (42,887.61)               

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงิน (5,923.39)                 (50,908.08)               (5,923.39)                 (50,908.08)               

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน (328,635.08)             (114,208.75)             (328,635.08)             (114,208.75)             

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากสญัญาซือขายอนุพนัธ์ 130,381.12              295,840.33              130,381.12              295,840.33              

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (133,322.94)             (59,581.43)               (133,322.94)             (59,581.43)               

ดอกเบียรับ (2,032,005.84)          (2,730,149.35)          (2,029,989.86)          (2,730,149.35)          

ค่าใชจ่้ายดอกเบียจ่าย 823,764.23              522,313.14              823,764.23              522,313.14              

ประมาณการหนีสินจากการรับประกนั 1,270,773.52           300,323.46              1,270,773.52           300,323.46              

กลบัรายการประมาณการหนีสินอืน (1,772,810.39)          -                           (1,772,810.39)          -                           

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,475,577.00           2,021,140.00           2,475,577.00           2,021,140.00           

รายไดภ้าษีเงินได้ (200,949.78)             (282,113.84)             (200,949.78)             (282,113.84)             

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 3,266,693.86           (3,215,278.61)          3,292,093.86           (3,140,584.61)          

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน(เพมิขึน)ลดลง :

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (43,815,066.69)        215,116,746.75       (43,815,046.53)        215,117,481.75       

สินทรัพยที์เกิดจากสญัญา (62,096,036.35)        35,468,100.23         (62,096,036.35)        35,468,100.23         

สินคา้คงเหลือ (100,629,063.91)      (21,915,519.17)        (100,629,063.91)      (21,915,519.17)        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (1,269,454.12)          (667,070.80)             (1,269,454.12)          (667,070.80)             

หนีสินจากการดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง) :

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 115,547,622.45       (121,296,340.45)      115,522,622.45       (121,164,340.45)      

หนีสินทีเกิดจากสญัญา 8,868,429.01           (2,906,611.44)          8,868,429.01           (2,906,611.44)          

ประมาณการหนีสินจากการรับประกนั (905,862.92)             (1,815,924.86)          (905,862.92)             (1,815,924.86)          

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน (579,025.22)             2,182,470.48           (579,025.22)             2,172,470.48           

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (81,611,763.89)        100,950,572.13       (81,611,343.73)        101,148,001.13       

จ่ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,923,811.00)          -                           (2,923,811.00)          -                           

จ่ายดอกเบียจ่าย (823,764.23)             (522,313.14)             (823,764.23)             (522,313.14)             

จ่ายภาษีเงินได้ (2,030,237.93)          (8,457,659.76)          (2,030,237.93)          (8,457,659.76)          

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (87,389,577.05)        91,970,599.23         (87,389,156.89)        92,168,028.23         

หน่วย : บาท

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

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้
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บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30  มิถุนายน 2563

2563 2562 2563 2562

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

ดอกเบียรับ 604,299.94              390,564.42              602,283.96              390,564.42              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 131,052,167.37       73,450,000.00         131,052,167.37       73,450,000.00         

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (45,000,000.00)        (90,277,621.00)        (45,000,000.00)        (90,277,621.00)        

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน (60,000,000.00)        -                           (60,000,000.00)        -                           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 60,000,000.00         -                           60,000,000.00         -                           

เงินสดจ่ายชาํระเงินมดัจาํค่าซือสินทรัพยถ์าวร -                           (842,624.00)             -                           (842,624.00)             

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,704,107.57           873,831.78              1,704,107.57           873,831.78              

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยถ์าวร (4,212,983.14)          (43,811,486.76)        (4,212,983.14)          (43,811,486.76)        

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (177,731.97)             (6,121,087.44)          (177,731.97)             (6,121,087.44)          

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 83,969,859.77         (66,338,423.00)        83,967,843.79         (66,338,423.00)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลง (16,343,807.18)        (18,449,554.31)        (16,343,807.18)        (18,449,554.31)        

จ่ายชาํระเจา้หนีตามสญัญาเช่า (1,382,197.21)          (1,072,817.89)          (1,382,197.21)          (1,072,817.89)          

เงินปันผลจ่าย -                           (10,799,145.39)        -                           (10,799,145.39)        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (17,726,004.39)        (30,321,517.59)        (17,726,004.39)        (30,321,517.59)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (21,145,721.67)        (4,689,341.36)          (21,147,317.49)        (4,491,912.36)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 38,297,674.59         58,318,755.68         34,544,995.49         56,114,273.29         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 17,151,952.92         53,629,414.32         13,397,678.00         51,622,360.93         

การเปิดเผยข้อมูลเกียวกับกระแสเงนิสดเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสด

สินทรัพยที์เพมิขึนจากหนีสินตามสญัญา -                           2,850,300.00           -                           2,850,300.00           

เจา้หนีซือทรัพยสิ์นเพิมขึน(ลดลง) (1,568,540.42)          5,328,160.42           (1,568,540.42)          5,328,160.42           

สินทรัพยเ์พิมขึนจากการโอนเงินมดัจาํค่าซือสินทรัพยถ์าวร 298,500.00              9,200,000.00           298,500.00              9,200,000.00           

สินทรัพยที์ลดลงจากการโอนเป็นสินคา้คงเหลือ (313,000.26)             -                           (313,000.26)             -                           

         กรรมการ                                                                กรรมการ

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

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)
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 (นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)  (นายมนตช์ยั ธญัธเนส) 
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บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจาํกดัภายใตป้ระมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2546 ต่อมาเมื่อวนัที่ 16 กนัยายน 2556 

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียน แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และเป็น

บริษทัฯจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2560 ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนไว้

คือ เลขท่ี 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร บริษทัฯประกอบกิจการ

ในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลกัในการจําหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที ่ใชใ้นโรงงาน

อุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการติดตั้งและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 

2. เกณฑ์การนําเสนองบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล  

งบการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนและ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯได้

นาํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย  ฉบบั

ท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบย่อ บริษทัไดเ้ปิดเผย

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ที่ระบุไวเ้ป็น

อย่างอ่ืน ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ 

ดงันั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาล

ฉบบัภาษาองักฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

โดยเน้นการให้ขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนัเกี่ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี

นาํเสนอซํ้าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้การประมาณและ

ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์

หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารมี

ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้ นซ่ึงไม่อาจอาศัยข้อมูลจาก แหล่งอ่ืนและนําไปสู่ 

 



 ..…………………………………  ..………………………………… 

 (นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)  (นายมนตช์ยั ธญัธเนส) 
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การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อ

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลจะไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ 

การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที่การประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน หากการ

ปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณ

การกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาล ประกอบดว้ยงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า 

“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2562 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวดปัจจุบนั 

3. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ในวนัท่ี 1 

มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั ดงัน้ี 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา

สารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ

การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีแบ่งออกเป็น 3 

ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตัดจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน และมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจัดการสินทรัพยท์าง 

การเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

- การวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน โดยกลุ่มบริษทัสามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถโอนไปเป็นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

- หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  

- ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนยกเวน้สัญญา

อนุพนัธ์ท่ีใชส้าํหรับการป้องกนัความเส่ียง 

ข้อกําหนดการด้อยค่า 

การบญัชีสาํหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคา

ทุนตดัจาํหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาคํ้าประกนัทางการเงิน 

โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) 

ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัใช้

วิธีการอยา่งง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของ

กลุ่มบริษทั 
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เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ีใช้

จดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน ราคาทุนตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 38,297,674.59 38,297,674.59 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 213,998,375.80 213,998,375.80 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - 34,969,310.15 34,969,310.15 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 97,698,395.07 277,987,044.99 375,685,440.06 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 97,698,395.07 565,252,405.53 662,950,800.60 

หนีสิ้นทางการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563    

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - 24,265,771.81 24,265,771.81 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 93,873,260.77 93,873,260.77 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - 44,416,239.88 44,416,239.88 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 11,727,661.77 11,727,661.77 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 522,990.98 - 522,990.98 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 522,990.98 174,282,934.23 174,805,925.21 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน ราคาทุนตดัจาํหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 34,544,995.49 34,544,995.49 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 213,998,348.74 213,998,348.74 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - 34,969,310.15 34,969,310.15 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 97,698,395.07 277,987,044.99 375,685,440.06 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 97,698,395.07 561,499,699.37 659,198,094.44 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน ราคาทุนตดัจาํหน่าย รวม 

หนีสิ้นทางการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563     

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - 24,265,771.81 24,265,771.81 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 93,823,260.77 93,823,260.77 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - 44,416,239.88 44,416,239.88 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 11,727,661.77 11,727,661.77 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 522,990.98 - 522,990.98 

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 522,990.98 174,232,934.23 174,755,925.21 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุ มีรายการดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน  

กองทุนเปิดตราสารหน้ี 97,698,395.07 

สัญญาอนพุนัธ์ 

กลุ่มบริษทัมีรายการสัญญาอนุพนัธ์ดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 ณ วนัท่ี 30  

มิถุนายน 2563 

ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 

หนีสิ้นหมุนเวียน   

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - เพ่ือคา้ 130,381.12 522,990.98 

 



 ..…………………………………  ..………………………………… 

 (นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)  (นายมนตช์ยั ธญัธเนส) 

 กรรมการ  กรรมการ 15 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีรายการลูกหน้ีการคา้ท่ีตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

ลูกหนี้การค้า 

กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามวิธีอยา่งง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายสุาํหรับลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 

- ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัมีการจดักลุ่มลูกหน้ีการคา้ตาม

ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและระยะเวลาเกินกาํหนดชาํระ อตัราขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึ้นพิจารณาจากลกัษณะการจ่ายชาํระเงินในอดีต ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ใน

อดีตและปัจจยัในอนาคตท่ีจะมีผลกระทบต่ออตัราขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยผูบ้ริหารของ

กลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่าการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัให้มีการปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ดว้ยวิธีการดงักล่าว ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

ไม่เกิน  

3 เดือน 

เกิน 

3 - 6 เดือน 

เกิน 

6 - 12 เดือน 

เกินกว่า 

12 เดือน รวม 

ยอดลูกหน้ี 82,267.37 76,511.75 11,057.30 498.86 45,360.95 215,696.23 

ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ 8.23 15.30 6.63 1.45 26,928.56 26,960.17 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ

การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั

มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้น

มีมูลค่าตํ่า 

กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า กลุ่มบริษทัรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญา

เช่าเร่ิมมีผล จาํนวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน ซ่ึง

ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุสัญญาเช่าเพ่ือทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรา

คงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สิทธิการใช้สินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซ่ึงเป็น

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีต้องจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า สิทธิการใช้สินทรัพยจ์ะตัดค่าเส่ือมราคา

ตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยห์รืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกว่า 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซ่ึงคิดลดดว้ย

อตัราดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่าหากอตัรานั้นสามารถกาํหนดได ้แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถ

กาํหนดไว ้กลุ่มบริษทัจะใช้อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษัทจาํนวนเงินท่ีต้องจ่ายตาม

สัญญาเช่าท่ีมีอายสัุญญาระยะส้ันหรือสัญญาซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า (low-value assets) จะรับรู้เป็น

ค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุน โดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่านั้น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงินของ

กลุ่มบริษทั 

4. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน ท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

สําหรับระยะเวลาสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนายน   

รายได้จากการให้บริการ   

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 87,500.00 - 

ซ้ือสินค้า   

บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน) 735,372.50 33,000.00 

บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จาํกดั (มหาชน) 2,548,903.75 1,788,679.24 

  

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

สําหรับระยะเวลาหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มถินุายน   

รายได้จากการให้บริการ   

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 87,500.00 40,000.00 

รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้ง   

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) - 928,526.50 

ซ้ือสินค้า   

บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน) 859,575.35 33,000.00 

บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จาํกดั (มหาชน) 5,543,530.85 4,308,562.22 

บริษทัฯ มีรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้โดยใชร้าคาทุนบวกกาํไรและตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั  
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ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน   

บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน) 786,848.58 328,144.93 

บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จาํกดั (มหาชน) 4,687,323.01 2,193,485.94 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 5,474,171.59 2,521,630.87 

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารสําคัญ 

ค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารสาํคญั สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย:  

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 14,957,787.50 17,504,893.00 

ผลประโยชนเ์ม่ือถูกเลิกจา้ง 1,205,804.00 905,913.00 

รวมค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารสําคัญ 16,163,591.50 18,410,806.00 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินสดในมือ 419,990.43 425,271.76 419,990.43 425,271.76 

เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 16,167,551.22 35,879,502.83 12,413,276.30 32,126,823.73 

เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 64,411.27 58,500.00 64,411.27 58,500.00 

เช็คท่ีถึงกาํหนดรับชาํระ 500,000.00 1,934,400.00 500,000.00 1,934,400.00 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17,151,952.92 38,297,674.59 13,397,678.00 34,544,995.49 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีก้ารค้า     

เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 1,751,629.00 6,871,134.00 1,751,629.00 6,871,134.00 

ลูกหน้ีการคา้ 204,457,071.18 208,825,097.86 204,457,071.18 208,825,097.86 

รวมลูกหนีก้ารค้า 206,208,700.18 215,696,231.86 206,208,700.18 215,696,231.86 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (26,881,310.01) (26,960,170.10) (26,881,310.01) (26,960,170.10) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 179,327,390.17 188,736,061.76 179,327,390.17 188,736,061.76 

หัก ลูกหนีก้ารค้าไม่หมุนเวียน 12,200,000.00 - 12,200,000.00 - 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (685,004.36) - (685,004.36) - 

ลูกหนีก้ารค้าไม่หมุนเวียน - สุทธ ิ 11,514,995.64 - 11,514,995.64 - 

รวมลูกหนีก้ารค้าหมุนเวียน - สุทธ ิ 167,812,394.53 188,736,061.76 167,812,394.53 188,736,061.76 

ลูกหนีอ่ื้น     

รายไดค้า้งรับตามเง่ือนไขของสัญญา 15,531,657.80 16,855,778.46 15,531,657.80 16,855,778.46 

เงินให้กูยื้มแก่พนกังาน 696,684.00 606,684.00 696,684.00 606,684.00 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 46,734,423.53 3,828,978.40 46,734,423.53 3,828,978.40 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,638,240.47 1,210,534.57 2,638,240.47 1,210,534.57 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 2,090,863.82 988,068.28 2,090,863.82 988,068.28 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด 1,458,685.74 355,280.68 1,458,685.74 355,280.68 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 10,443,290.65 - 10,443,290.65 - 

ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 2,030,285.15 267.06 2,030,237.93 240.00 

ลูกหน้ีอ่ืน 267,088.17 1,416,722.59 267,088.17 1,416,722.59 

รวมลูกหนีอ่ื้น 81,891,219.33 25,262,314.04 81,891,172.11 25,262,286.98 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี ้

       หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 249,703,613.86 213,998,375.80 249,703,566.64 213,998,348.74 
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บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีก้ารค้า   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 131,388,215.79 82,267,369.48 

เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 19,676,017.81 76,511,753.92 

เกินกาํหนดชาํระ 3 - 6 เดือน 4,393,887.60 11,057,305.06 

เกินกาํหนดชาํระ 6 - 12 เดือน 7,628,635.58 498,855.40 

เกินกว่า 12 เดือน 43,121,943.40 45,360,948.00 

รวมลูกหนีก้ารค้า 206,208,700.18 215,696,231.86 

7. สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา/หนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญา 

7.1 สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 (งวด 6 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

รายได้บริการรับรู้ตามขั้นความสําเร็จของงาน 142,762,113.81 244,664,301.29 

สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา   

มูลค่าตามสัญญา 313,357,022.77 238,452,897.79 

การรับรู้รายไดต้ามขั้นความสาํเร็จของงาน 191,348,783.07 149,056,325.30 

หกั มูลค่างานรับเหมาท่ีเรียกเก็บ (98,564,586.57) (118,271,515.15) 

บวก ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญา 4,281,150.00 4,184,500.00 

สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา 97,065,346.50 34,969,310.15 
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7.2 หนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญา 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 (งวด 6 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

หนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญา   

มูลค่าตามสัญญา 85,170,000.00 69,043,926.00 

มูลค่างานรับเหมาท่ีเรียกเก็บ 47,783,000.00 19,833,785.20 

หกั การรับรู้รายไดต้ามขั้นความสาํเร็จของงาน (40,988,912.06) (7,272,426.53) 

หนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญา 6,794,087.94 12,561,358.67 

บวก เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5,597,658.20 - 

บวก เงินมดัจาํรับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 40,892,922.75 31,854,881.21 

รวมหนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญา 53,284,668.89 44,416,239.88 

8. สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ

สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

วตัถุดิบ 128,540,292.62 93,737,765.99 

งานระหว่างทาํ 18,768,211.32 10,564,286.11 

สินคา้สาํเร็จรูป 57,477,000.00 3,358,002.14 

สินคา้ระหว่างทาง 4,219,119.95 402,505.48 

รวมสินค้าคงเหลือ 209,004,623.89 108,062,559.72 

หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (15,618,890.28) (14,387,848.59) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ 193,385,733.61 93,674,711.13 
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9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 71,980,786.17 97,698,395.07 

เงินฝากประจาํธนาคาร 217,987,044.99 277,987,044.99 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 289,967,831.16 375,685,440.06 

มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้น ดงัน้ี: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 
ราคาทุน 

มูลค่ายติุธรรม 

 ระดบั 2 ราคาทุน 

มูลค่ายติุธรรม  

ระดบั 2 

กองทุนเปิดตราสารหน้ี - ราคาทนุ 115,287,836.68 115,287,836.68 97,133,372.92 97,133,372.92 

บวก กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง 

        มูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน - 328,635.08 - 565,022.15 

หกั รับคนืเงินกองทุน (43,635,685.59) (43,635,685.59) - - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ 71,652,151.09 71,980,786.17 97,133,372.92 97,698,395.07 



 ..…………………………………  ..………………………………… 

 (นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)  (นายมนตช์ยั ธญัธเนส) 

 กรรมการ  กรรมการ 22 

10. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธ ิ

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 405,748,899.41 

ซ้ือระหว่างงวด (ราคาทนุ) 2,942,942.72 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (11,071,135.54) 

จาํหน่ายระหว่างงวด (ราคาตามบญัชี) (3,535,562.75) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 394,085,143.84 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 จาํนวน 11.07 ลา้นบาท และ 6.24 

ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ ไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดจาํนองไวก้บั

ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นการคํ้าประกันเงินกูยื้มจากธนาคาร การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตวงเงิน

เบิกเกินบญัชีและหนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือธุรกิจของบริษทั (หมายเหตุ 13) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีระบบสาธารณูปโภค อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงหัก 

ค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่จาํนวน 64.91 ลา้นบาทและ จาํนวน 75.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 7,164,692.87 

ซ้ือระหว่างงวด (ราคาทนุ) 177,731.97 

ค่าตดัจาํหน่ายระหว่างงวด (897,554.72) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 6,444,870.12 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวันท่ี  30 มิ ถุนายน  2563 และ 2562 จํานวน 0.90 ล้านบาท และ 

0.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดร้วมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนแลว้ 
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12. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวดมีดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  การเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น(ลดลง)  

 ณ วนัท่ี 1  กาํไรขาดทุน ณ วนัท่ี 30 

 
มกราคม 2563 กาํไรขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน มิถุนายน 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5,392,034.02 - - 5,392,034.02 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 2,877,569.71 246,208.34 - 3,123,778.05 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ 

   ผลประโยชน์พนกังาน 5,572,327.80 (89,646.82) (839,826.20) 4,642,854.78 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 2,539,481.30 42,129.51 - 2,581,610.81 

ผลขาดทนุสะสมทางภาษีไม่เกิน 5 ปี 1,069,678.91 - - 1,069,678.91 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเส่ือมราคา) (27,875.22) 2,258.75 - (25,616.47) 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 17,423,216.52 200,949.78 (839,826.20) 16,784,340.10 

ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนั - - 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (200,949.78) (282,113.84) 

รายได้ภาษีเงินได้ (200,949.78) (282,113.84) 

บริษทัฯ ใช้อตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2563 และ 2562  
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13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 7,774,446.04 24,265,771.81 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ ไดรั้บวงเงินสินเช่ือ (เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

เงินกูยื้มระยะส้ัน และวงเงินออกหนังสือคํ้าประกนัธนาคาร) จาํนวนรวม 716.00 ลา้นบาท และวงเงินสัญญา 

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจาํนวน 6.52 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยจดจาํนอง

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน (หมายเหตุ 10)  



 ..…………………………………  ..………………………………… 

 (นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)  (นายมนตช์ยั ธญัธเนส) 

 กรรมการ  กรรมการ 25 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เจ้าหนีก้ารค้า     

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,474,171.59 2,521,630.87 5,474,171.59 2,521,630.87 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 175,662,577.77 64,878,142.14 175,662,577.77 64,878,142.14 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 181,136,749.36 67,399,773.01 181,136,749.36 67,399,773.01 

เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน     

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 4,963,965.71 5,162,354.80 4,963,965.71 5,162,354.80 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร - 1,250,513.42 - 1,250,513.42 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 5,394,167.37 7,960,093.72 5,319,167.37 7,960,093.72 

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 348,382.03 1,916,922.45 348,382.03 1,916,922.45 

หน้ีสินจากสัญญาซ้ือขายเงิน 

   ตราต่างประเทศล่วงหนา้ 130,381.12 522,990.98 130,381.12 522,990.98 

โบนสัคา้งจ่าย 3,172,279.50 - 3,172,279.50 - 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,444,995.76 1,980,737.92 1,444,995.76 1,980,737.92 

ภาษีขายรอเรียกเก็บ 2,880,751.93 669,553.50 2,880,751.93 669,553.50 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 8,259,176.86 7,203,993.95 8,259,176.86 7,203,993.95 

อ่ืนๆ 657,424.00 329,318.00 657,424.00 279,318.00 

รวมเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 27,251,524.28 26,996,478.74 27,176,524.28 26,946,478.74 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 208,388,273.64 94,396,251.75 208,313,273.64 94,346,251.75 
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15. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - สุทธิ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ไม่เกิน 1 ปี   

จาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 2,845,672.04 3,322,936.64 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (645,430.11) (706,887.71) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่า 2,200,241.93 2,616,048.93 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี    

จาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 9,385,435.29 10,661,677.25 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (1,240,212.66) (1,550,064.41) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่า 8,145,222.63 9,111,612.84 

ราคาสุทธิตามบญัชีของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 17,100,925.74 19,952,055.14 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ทาํสัญญาเช่าทางการเงินกับบริษัทหลายแห่ง 

สําหรับยานพาหนะ สัญญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลา 3-4 ปี สัญญาเช่าทางการเงินขา้งตน้มีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง

อยูร่ะหว่างร้อยละ 1.24 ถึง 8.36 ต่อปี 
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16. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวด

หกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 
(งวด 6 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนสําหรับ   
ผลประโยชน์พนกังาน ณ วันต้นงวด 27,861,639.00 23,831,287.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:   

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,321,129.00 3,394,202.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 154,448.00 636,150.00 

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (2,923,811.00) - 

กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสมมติฐานทางการเงิน 1,269,815.00 - 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงดา้นประชากรศาสตร์ (1,863,693.00) - 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (3,605,253.00) - 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนสําหรับ   

ผลประโยชน์พนกังาน ณ วันส้ินงวด 23,214,274.00 27,861,639.00 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 2,321,129.00 1,700,658.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 154,448.00 320,482.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,475,577.00 2,021,140.00 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทุน ดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

ตน้ทุนขาย 706,675.01 485,832.00 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 366,513.01 431,044.00 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 1,402,388.98 1,104,264.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,475,577.00 2,021,140.00 
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สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 
อตัราร้อยละ/ปี 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

อตัราคิดลด 1.33 2.73 

เงินเดือนรายเดือนในอนาคตท่ีเพ่ิมขึ้น 5.00 6.00 

อตัรามรณะ ร้อยละ 100 ของตาราง ร้อยละ 100 ของตาราง 

 มรณะไทย พ.ศ.2560 มรณะไทย พ.ศ.2560 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกั แสดงถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติหลกัต่อมูลค่า

ปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด 20,983,460.45 25,806,862.43 24,280,343.00 30,490,672.00 

อตัราการขึ้นเงินเดือน 25,767,518.77 20,968,574.32 30,448,991.00 24,255,705.00 

อตัราการหมุนเวียน 20,820,766.89 24,171,650.31 24,046,216.00 28,449,443.00 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ภายใน 1 ปี - 717,333.00 

มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 7,061,255.00 4,449,998.00 

มากกว่า 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี 14,573,340.00 15,693,065.00 

17. ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (CPT-W1) มีราคาใชสิ้ทธิสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญ 

ถวัเฉล่ีย สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่นาํผลของใบสําคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่าวมารวมคาํนวณเพ่ือหากาํไรต่อหุ้นปรับลด ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับงวดหก

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 
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18. ส่วนดําเนินงาน 

บริษทัฯ ดาํเนินงานในส่วนงานสามธุรกิจ คือ การผลิตและจาํหน่ายสินคา้ การให้บริการรับเหมาและติดตั้ง และการให้บริการ การแสดงรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย ตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 

รายไดจ้ากการผลิตและ 

จาํหน่ายสินคา้ 

รายไดจ้ากการให้บริการ 

รับเหมาและติดตั้ง รายไดจ้ากการให้บริการ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 รายได ้ 196,831 89,494 142,762 132,120 11,218 16,343 350,811 237,957 

 กาํไรขั้นตน้ของส่วนงาน  17,222 16,129 17,857 37,258 2,975 2,888 38,054 56,275 

 รายไดอ่ื้น        5,073 3,133 

 กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน        1,230 (895) 

 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย        (17,265) (22,960) 

 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร        (38,068) (46,200) 

 ตน้ทุนทางการเงิน        (824) (522) 

 รายไดภ้าษีเงินได ้       201 282 

 ขาดทุนสาํหรับงวด  (5,249) (3,120) (5,443) (7,208) (907) (559) (11,599) (10,887) 

สินทรัพยป์ระกอบดว้ย         

  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ       394,085 386,852 

  อ่ืนๆ       888,975 774,762 

  รวมสินทรัพย ์       1,283,060 1,161,614 
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ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ

ต่างประเทศเป็นจาํนวนเงิน 16.55 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 5.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

สําหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหน่ึงราย

จาํนวนเงินประมาณ 51.51 ล้านบาท และลูกค้ารายใหญ่สองราย จํานวนเงินรวมประมาณ 77.94 ล้านบาท 

ตามลาํดบั  

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

19.1 ณ วันท่ี  30 มิ ถุนายน  2563 และ  31 ธันวาคม  2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาค่าบริการ 

โดยมีค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต คงเหลือตามสัญญาดงัน้ี 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ไม่เกิน 1 ปี 0.83 0.83 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.09 1.51 

รวม 1.92 2.34 

19.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา้จากการให้

ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนั จาํนวนเงิน 218.55 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 135.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

19.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวนเงิน 

0.28 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเทา่ 8.83 ลา้นบาท) และจาํนวนเงิน 0.01 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเทา่ 0.39  

ลา้นบาท) ตามลาํดบั 
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20. รายการจัดประเภทรายการใหม่ 

ในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 ใหม่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไร

สาํหรับงวดหรือส่วนของผูถื้อหุ้น สรุปไดด้งัน้ี 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 
ก่อนจดัประเภท รายการ หลงัจดัประเภท 

 
รายการใหม่ จดัประเภทใหม่ รายการใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน    
เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 375,685,440.06 (375,685,440.06) - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 218,182,875.80 (4,184,500.00) 213,998,375.80 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 30,784,810.15 4,184,500.00 34,969,310.15 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 375,685,440.06 375,685,440.06 

 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ก่อนจดัประเภท รายการ หลงัจดัประเภท 

 
รายการใหม่ จดัประเภทใหม่ รายการใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน    
เงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 375,685,440.06 (375,685,440.06) - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 218,182,848.74 (4,184,500.00) 213,998,348.74 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 30,784,810.15 4,184,500.00 34,969,310.15 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 375,685,440.06 375,685,440.06 
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21.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

21.1 เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี  2563 ของบริษัทฯมีมติอนุมัติในเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

(PP-W2) จาํนวนไม่เกิน 224.00 ลา้นหน่วย โดยมีรายละเอียดท่ีสาํคญัดงัน้ี 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ราคาเสนอขายใบสาํคญัสิทธิ ราคาหน่วยละ 0.10 บาท 

อตัราและราคาการใชสิ้ทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ PP-W2 จาํนวน 1 หน่วย สามารถใช้ สิทธิซ้ือ

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ได ้1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.65 บาท 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม

ของทุกปี 

2) อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาํนวนเงิน 135.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

627.50 ลา้นบาท เป็น 492.50 ลา้นบาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของ

บริษทั จาํนวน 270.00 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2563 

3) อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาํนวนเงิน 247.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

492.50 ลา้นบาท เป็น 739.50 ลา้นบาทโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมจาํนวน 494.00 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตรา

ไวหุ้้นละ 0.50 บาท ไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ เม่ือวนัที่ 14 กรกฎาคม 2563 และ

อนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯมีรายละเอียดดงัน้ี 

- อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 224.00 ลา้นหุ้น เพ่ือรองรับการใช้

สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (PP-W2) 

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 

จาํนวน 270.00 ลา้นหุ้น 

21.2 เม่ือวนัที่ 14 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 ของบริษทัฯ มีมติอนุมติั 

การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ (CPT-W1) ของนายจิรวุฒิ คุวานันท์ จากเดิม

ราคาการใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้น เป็นราคาการใช้สิทธิ 0.95 บาทต่อหุ้น โดยมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่

วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 

22. การอนุมตัิงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว เม่ือวนัท่ี 

11 สิงหาคม 2563 
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