
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

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

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด ์เพาเวอร์ 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ซี พี ที  ไดร์ แอนด์  เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผู ้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ 
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่ง
กาลแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 1 ในระหว่างงวด
เก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษทัฯ ไดด้ าเนินธุรกิจซ้ือขายและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 5.00 กิโลวตัต์ถึง 
10.00 กิโลวตัต ์โดยบริษทัฯ มีลูกคา้รายใหญ่จ านวน 1 ราย และมีรายไดจ้ากการขายและให้บริการจากรายการดงักล่าวส าหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 96.60 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มียอดลูกหน้ีคงเหลือท่ีเกิน
ก าหนดช าระ 45 วนั จ านวน 72.35 ลา้นบาท และมีสินคา้คงเหลือจ านวน 82.11 ลา้นบาท ซ่ึงไดมี้การส่งมอบและติดตั้งยงั
สถานท่ีท่ีลูกคา้ของบริษทัฯ แจง้ให้ไปติดตั้ง โดยสินคา้ดงักล่าวยงัไม่ไดมี้การส่งมอบและตรวจรับงานจากลูกคา้ของบริษทัฯ 
อยา่งไรกดี็บริษทัฯ ไดจ่้ายช าระค่าสินคา้ดงักล่าวใหก้บัผูข้ายแลว้ตามเง่ือนไขในสญัญาบางส่วน 

 

 

 

(นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ 12 พฤศจิกายน 2563



บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 169,972,352.97    38,297,674.59      166,269,328.05    34,544,995.49      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 6,4 312,229,619.80    213,998,375.80    312,229,572.58    213,998,348.74    
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 7.1 124,915,015.55    34,969,310.15      124,915,015.55    34,969,310.15      
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 193,515,001.00    93,674,711.13      193,515,001.00    93,674,711.13      
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 9 71,060,672.88      375,685,440.06    71,060,672.88      375,685,440.06    

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 871,692,662.20    756,625,511.73    867,989,590.06    752,872,805.57    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
ลูกหน้ีการคา้ไม่หมุนเวียน - สุทธิ 6 10,179,240.48      -                        10,179,240.48      -                        
เงินมดัจาํค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 27,924.00             298,500.00           27,924.00             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        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 389,652,518.50    405,748,899.41    389,652,518.50    405,748,899.41    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 11 6,894,037.24        7,164,692.87        6,894,037.24        7,164,692.87        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 12 16,334,817.09      17,423,216.52      16,334,817.09      17,423,216.52      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,520,115.82        588,141.72           2,520,115.82        588,141.72           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 430,707,584.31    436,322,381.70    434,332,578.06    439,947,375.45    
รวมสินทรัพย์ 1,302,400,246.51 1,192,947,893.43 1,302,322,168.12 1,192,820,181.02 

หน่วย : บาท

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

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)
         กรรมการ                                                                กรรมการ

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         3



บริษัท ซีพที ีไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 13,704,163.99      24,265,771.81      13,704,163.99      24,265,771.81      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 14 192,592,863.61    94,396,251.75      192,554,613.61    94,346,251.75      
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 7.2 45,738,922.84      44,416,239.88      45,738,922.84      44,416,239.88      
หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 1,983,780.57        2,616,048.93        1,983,780.57        2,616,048.93        

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 14,417,910.68      12,697,406.51      14,417,910.68      12,697,406.51      
ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 2,908,706.14        4,681,516.53        2,908,706.14        4,681,516.53        

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 271,346,347.83    183,073,235.41    271,308,097.83    183,023,235.41    
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 15 7,698,841.63        9,111,612.84        7,698,841.63        9,111,612.84        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 24,411,781.00      27,861,639.00      24,411,781.00      27,861,639.00      
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,884,064.77        2,022,679.54        1,884,064.77        2,022,679.54        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 33,994,687.40      38,995,931.38      33,994,687.40      38,995,931.38      
รวมหนีสิ้น 305,341,035.23    222,069,166.79    305,302,785.23    222,019,166.79    
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั  1,479,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
( ปี 2562 : หุน้สามญั  1,255,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 17 739,500,000.00    627,500,000.00    739,500,000.00    627,500,000.00    

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    
เงินรับจากการจาํหน่ายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 18 22,400,000.00      -                        22,400,000.00      -                            
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
สาํรองตามกฎหมาย 34,105,889.45      34,105,889.45      34,105,889.45      34,105,889.45      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 20,801,565.51      17,020,150.49      20,884,649.30      17,066,280.64      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 996,936,299.10    970,754,884.08    997,019,382.89    970,801,014.23    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 122,912.18           123,842.56           -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 997,059,211.28    970,878,726.64    997,019,382.89    970,801,014.23    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,302,400,246.51 1,192,947,893.43 1,302,322,168.12 1,192,820,181.02 

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)
         กรรมการ                                                                กรรมการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น          

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

งบการเงินรวม

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         4



บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
4

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 237,941,316.34   101,615,830.39    237,941,316.34      101,615,830.39      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 61,989,427.24     65,963,057.61      61,989,427.24        65,963,057.61        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 8,376,178.18       9,030,394.68        8,376,178.18          9,030,394.68          
รายไดอ่ื้น 842,503.18          1,644,379.26        842,503.18             1,645,468.24          

รวมรายได้ 309,149,424.94   178,253,661.94    309,149,424.94      178,254,750.92      
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 204,407,601.26   86,161,896.39      204,407,601.26      86,161,896.39        
ตน้ทุนการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 59,287,908.62     46,635,639.77      59,287,908.62        46,635,639.77        
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 6,095,466.11       5,427,066.93        6,095,466.11          5,427,066.93          
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 9,543,950.83       13,493,653.74      9,543,950.83          13,493,653.74        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 17,275,457.27     21,314,165.84      17,260,957.27        21,310,500.84        
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (332,627.92)         80,537.26             (332,627.92)            80,537.26               

รวมค่าใช้จ่าย 296,277,756.17   173,112,959.93    296,263,256.17      173,109,294.93      
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 12,871,668.77     5,140,702.01        12,886,168.77        5,145,455.99          
ตน้ทุนทางการเงิน (248,276.48)         (112,065.76)         (248,276.48)            (112,065.76)            
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 12,623,392.29     5,028,636.25        12,637,892.29        5,033,390.23          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (602,731.08)         (105,521.70)         (602,731.08)            (105,521.70)            
กําไรสําหรับงวด 12,020,661.21     4,923,114.55        12,035,161.21        4,927,868.53          
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                       -                       -                          -                          
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 12,020,661.21     4,923,114.55        12,035,161.21        4,927,868.53          

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 12,021,023.74     4,925,016.24        12,035,161.21        4,927,868.53          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (362.53)                (1,901.69)             -                          -                          

12,020,661.21     4,923,114.55        12,035,161.21        4,927,868.53          

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 12,021,023.74     4,925,016.24        12,035,161.21        4,927,868.53          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (362.53)                (1,901.69)             -                          -                          

12,020,661.21     4,923,114.55        12,035,161.21        4,927,868.53          

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 19
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 0.0134                 0.0055                  0.0134                    0.0055                    

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (หุน้) 900,000,000.00   900,000,000.00    900,000,000.00      900,000,000.00      

กําไรต่อหุ้นปรับลด 19
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 0.0130                 0.0055                  0.0130                    0.0055                    

จาํนวนหุน้สามญัปรับลด (หุน้) 924,362,537.76   900,000,000.00    924,362,537.76      900,000,000.00      

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

         กรรมการ                                                                กรรมการ

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
4, 20

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 434,772,042.90   191,109,700.38    434,772,042.90      191,109,700.38      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 204,751,541.05   198,082,688.07    204,751,541.05      198,082,688.07      
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 19,594,169.35     25,373,735.06      19,594,169.35        25,373,735.06        
รายไดอ่ื้น 5,915,542.32       4,777,969.82        5,913,526.34          4,809,058.80          

รวมรายได้ 665,033,295.62   419,344,093.33    665,031,279.64      419,375,182.31      
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 384,016,578.79   159,526,929.57    384,016,578.79      159,526,929.57      
ตน้ทุนการใหบ้ริการรับเหมาและติดตั้ง 184,192,955.41   141,497,631.79    184,192,955.41      141,497,631.79      
ตน้ทุนการใหบ้ริการ 14,338,663.77     18,882,157.83      14,338,663.77        18,882,157.83        
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 26,809,276.43     36,453,521.15      26,809,276.43        36,453,521.15        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 55,343,112.73     67,514,642.44      55,303,212.73        67,466,283.44        
(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (1,562,293.36)      975,780.78           (1,562,293.36)         975,780.78             

รวมค่าใช้จ่าย 663,138,293.77   424,850,663.56    663,098,393.77      424,802,304.56      
กําไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,895,001.85       (5,506,570.23)      1,932,885.87          (5,427,122.25)         
ตน้ทุนทางการเงิน (1,072,040.71)      (634,378.90)         (1,072,040.71)         (634,378.90)            
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 822,961.14          (6,140,949.13)      860,845.16             (6,061,501.15)         
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 12 (401,781.30)         176,592.14           (401,781.30)            176,592.14             
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 421,179.84          (5,964,356.99)      459,063.86             (5,884,909.01)         
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการท่ีจะไม่ได้รับการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,359,304.80       -                       3,359,304.80          -                          
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 3,780,484.64       (5,964,356.99)      3,818,368.66          (5,884,909.01)         

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 422,110.22          (5,932,576.21)      459,063.86             (5,884,909.01)         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (930.38)                (31,780.78)           -                          -                          

421,179.84          (5,964,356.99)      459,063.86             (5,884,909.01)         

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 3,781,415.02       (5,932,576.21)      3,818,368.66          (5,884,909.01)         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (930.38)                (31,780.78)           -                          -                          

3,780,484.64       (5,964,356.99)      3,818,368.66          (5,884,909.01)         

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 19
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 0.0005                 (0.0066)                0.0005                    (0.0065)                   

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (หุน้) 900,000,000.00   900,000,000.00    900,000,000.00      900,000,000.00      

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 19
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 0.0005                 (0.0066)                0.0005                    (0.0065)                   

จาํนวนหุน้สามญัปรับลด (หุน้) 924,362,537.76   900,000,000.00    924,362,537.76      900,000,000.00      

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)
         กรรมการ                                                                กรรมการ

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

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น
กาํไรเบด็เสร็จอื่น

ทุนออกจาํหน่ายและ ส่วนเกิน เงินรับจากการจาํหน่าย จดัสรรแลว้ รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
หมายเหตุ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ใบสาํคญัแสดงสิทธิ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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       
เงินรับจากการจาํหน่ายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 18 -                          -                          22,400,000.00        -                          -                          -                             22,400,000.00         -                          22,400,000.00         
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                         -                          422,110.22              3,359,304.80              3,781,415.02           (930.38)                    3,780,484.64           
โอนกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ -                          -                          -                         -                          3,359,304.80           (3,359,304.80)             -                          -                          -                          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 450,000,000.00       469,628,844.14       22,400,000.00        34,105,889.45         20,801,565.51         -                             996,936,299.10       122,912.18              997,059,211.28       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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)        
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น -                          -                          -                         -                          -                          -                             -                          125,006.25              125,006.25              
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                         -                          (5,932,576.21)          -                             (5,932,576.21)          (31,780.78)               (5,964,356.99)          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 450,000,000.00       469,628,844.14       -                         34,303,658.72         20,697,623.10         -                             974,630,125.96       927,081.54              975,557,207.50       

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

กาํไรสะสม

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)

กาํไรจากการ
ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 7



บริษทั ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรเบด็เสร็จอื่น

ทุนออกจาํหน่ายและ ส่วนเกิน เงินรับจากการจาํหน่าย จดัสรรแลว้
หมายเหตุ ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ใบสาํคญัแสดงสิทธิ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม  2563 450,000,000.00           469,628,844.14           -                               34,105,889.45             17,066,280.64             -                               970,801,014.23           
เงินรับจากการจาํหน่ายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 18 -                               -                               22,400,000.00             -                               -                               -                               22,400,000.00             
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               459,063.86                  3,359,304.80               3,818,368.66               
โอนกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ -                               -                               -                               -                               3,359,304.80               (3,359,304.80)             -                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 450,000,000.00           469,628,844.14           22,400,000.00             34,105,889.45             20,884,649.30             -                               997,019,382.89           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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)                -                               -                               
เงินปันผลจ่าย -                               -                               -                               -                               (10,799,145.39)           -                               (10,799,145.39)           
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               (5,884,909.01)             -                               (5,884,909.01)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 450,000,000.00           469,628,844.14           -                               34,303,658.72             20,694,560.41             -                               974,627,063.27           

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

กาํไรสะสม
กาํไรจากการ

ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 8



บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 421,179.84              (5,964,356.99)          459,063.86              (5,884,909.01)          
รายการปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 18,044,131.27         10,381,672.91         18,044,131.27         10,381,672.91         
กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (78,860.09)               -                           (78,860.09)               -                           
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือ 1,693,218.12           1,676,739.60           1,693,218.12           1,676,739.60           
(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น 1,856,872.87           (47,697.27)               1,856,872.87           (47,697.27)               
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงิน (5,923.39)                 (178,485.69)             (5,923.39)                 (178,485.69)             
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน (328,635.08)             (308,741.19)             (328,635.08)             (308,741.19)             
(กาํไร)ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากสัญญาซ้ือขายอนุพนัธ์ (272,988.42)             371,865.77              (272,988.42)             371,865.77              
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 383,816.44              18,702.87                383,816.44              18,702.87                
ดอกเบ้ียรับ (2,808,574.98)          (3,952,762.81)          (2,806,559.00)          (3,948,851.79)          
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 1,072,040.71           634,378.90              1,072,040.71           634,378.90              
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 2,757,387.98           759,968.21              2,757,387.98           759,968.21              
กลบัรายการประมาณการหน้ีสินอ่ืน (1,772,810.39)          -                           (1,772,810.39)          -                           
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,673,084.00           3,025,747.00           3,673,084.00           3,025,747.00           
(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 401,781.30              (176,592.14)             401,781.30              (176,592.14)             

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 25,035,720.18         6,240,439.17           25,075,620.18         6,323,798.17           

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน(เพิม่ข้ึน)ลดลง :
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (106,747,982.67)      130,652,267.07       (106,747,962.51)      130,653,765.07       
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา (89,945,705.40)        49,376,177.41         (89,945,705.40)        49,376,177.41         
สินคา้คงเหลือ (101,220,507.73)      (5,573,050.73)          (101,220,507.73)      (5,573,050.73)          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,931,974.10)          (1,597,748.80)          (1,931,974.10)          (1,597,748.80)          

หน้ีสินจากการดาํเนินงานเพิม่ข้ึน(ลดลง) :
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 99,547,156.95         (104,786,533.79)      99,558,906.95         (104,654,478.79)      
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 1,322,682.96           5,060,157.54           1,322,682.96           5,060,157.54           
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั (1,036,883.81)          (2,317,815.58)          (1,036,883.81)          (2,317,815.58)          
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (138,614.77)             696,122.20              (138,614.77)             681,122.20              

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (175,116,108.39)      77,750,014.49         (175,064,438.23)      77,951,926.49         
จ่ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,923,811.00)          -                           (2,923,811.00)          -                           
จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (1,072,040.71)          (634,378.90)             (1,072,040.71)          (634,378.90)             
จ่ายภาษีเงินได้ (2,710,785.59)          (9,259,767.69)          (2,710,785.59)          (9,259,728.58)          

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (181,822,745.69)      67,855,867.90         (181,771,075.53)      68,057,819.01         

หน่วย : บาท

          ..…………………………………                           ..…………………………………
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี         9



บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

2563 2562 2563 2562

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:
ดอกเบ้ียรับ 3,992,356.12           5,431,894.62           3,990,340.14           5,427,983.60           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 419,959,325.65       258,450,000.00       419,959,325.65       258,450,000.00       
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน (115,000,000.00)      (260,264,665.99)      (115,000,000.00)      (260,264,665.99)      
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (60,000,000.00)        -                           (60,000,000.00)        -                           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 60,000,000.00         -                           60,000,000.00         -                           
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           (3,624,993.75)          
เงินสดจ่ายชาํระเงินมดัจาํค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร (27,924.00)               (130,280.00)             (27,924.00)               (130,280.00)             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 2,182,242.99           891,208.96              2,182,242.99           891,208.96              
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยถ์าวร (5,967,601.63)          (52,074,281.61)        (5,967,601.63)          (52,074,281.61)        
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,139,911.29)          (7,648,541.73)          (1,139,911.29)          (7,648,541.73)          

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 303,998,487.84       (55,344,665.75)        303,996,471.86       (58,973,570.52)        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง (10,856,024.20)        (20,061,069.67)        (10,856,024.20)        (20,061,069.67)        
จ่ายชาํระเจา้หน้ีตามสัญญาเช่า (2,045,039.57)          (1,695,651.69)          (2,045,039.57)          (1,695,651.69)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 22,400,000.00         -                           22,400,000.00         -                           
เงินปันผลจ่าย -                           (10,799,145.39)        -                           (10,799,145.39)        
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเพิม่ข้ึน -                           125,006.25              -                           -                           

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 9,498,936.23           (32,430,860.50)        9,498,936.23           (32,555,866.75)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 131,674,678.38       (19,919,658.35)        131,724,332.56       (23,471,618.26)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 38,297,674.59         58,318,755.68         34,544,995.49         56,114,273.29         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 169,972,352.97       38,399,097.33         166,269,328.05       32,642,655.03         

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
สินทรัพยท่ี์เพิม่ข้ึนจากหน้ีสินตามสัญญา -                           5,467,800.00           -                           5,467,800.00           
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นเพิม่ข้ึน(ลดลง) (1,376,802.07)          6,440,016.24           (1,376,802.07)          6,440,016.24           
สินทรัพยเ์พิม่ข้ึนจากการโอนเงินมดัจาํค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร 298,500.00              9,200,000.00           298,500.00              9,200,000.00           
สินทรัพยท่ี์เพิม่ข้ึน(ลดลง)จากการโอนเป็นสินคา้คงเหลือ (313,000.26)             477,998.41              (313,000.26)             477,998.41              
ค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ -                           1,570,952.25           -                           1,570,952.25           

         กรรมการ                                                                กรรมการ

       ..…………………………………                           ..…………………………………   
(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)
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 ..…………………………………  ..………………………………… 
 (นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)  (นายมนตช์ยั ธญัธเนส) 
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บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

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

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯ ไดด้ าเนินธุรกิจซ้ือขายและติดตั้งแผงโซล่าเซลลข์นาด
5.00 กิโลวตัต์ถึง 10.00 กิโลวตัต์ โดยบริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่จ านวน 1 ราย และมีรายได้จากการขายและ
ให้บริการจากรายการดงักล่าวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 96.60 ลา้นบาท และ  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มียอดลูกหน้ีคงเหลือท่ีเกินก าหนดช าระ 45 วนั จ านวน 72.35 ลา้นบาท และมีสินคา้
คงเหลือจ านวน 82.11 ลา้นบาท ซ่ึงไดมี้การส่งมอบและติดตั้งยงัสถานท่ีท่ีลูกคา้ของบริษทัฯ แจง้ให้ไปติดตั้ง 
โดยสินคา้ดงักล่าวยงัไม่ไดมี้การส่งมอบและตรวจรับงานจากลูกคา้ของบริษทัฯ อยา่งไรก็ดีบริษทัฯ ไดจ่้ายช าระ
ค่าสินคา้ดงักล่าวใหก้บัผูข้ายแลว้ตามเง่ือนไขในสญัญาบางส่วน 

2. เกณฑ์การน าเสนองบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล  

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

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ที่ระบุไวเ้ป็น
อยา่งอื่น ซ่ึงการจดัท างบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ 
ดงันั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินระหว่างกาล
ฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 



 ..…………………………………  ..………………………………… 
 (นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)  (นายมนตช์ยั ธญัธเนส) 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
โดยเนน้การให้ขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนัเกี่ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื ่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี
น าเสนอซ ้าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและ
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารมี
ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจาก แหล่งอ่ืนและน าไปสู่การ
ตดัสินใจเก่ียวกบัการก าหนดจ านวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อ
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัท างบการเงินระหว่างกาลจะไดร้ับการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที่การประมาณการดงักล่าวไดร้ับการทบทวน หากการ
ปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณ
การกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

เกณฑ์การจัดท างบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาล ประกอบดว้ยงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า
“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวดปัจจุบนั 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยกเวน้การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 
มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั ดงัน้ี 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน และมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการจดัการสินทรัพยท์าง 
การเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

- การวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน โดยกลุ่มบริษทัสามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถโอนไปเป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั  

- หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

- ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนยกเวน้สัญญา
อนุพนัธ์ท่ีใชส้ าหรับการป้องกนัความเส่ียง 

ข้อก าหนดการด้อยค่า 

การบญัชีส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคา

ทุนตดัจ าหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท่ี์เกิดจากภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) 

ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัใช้

วิธีการอยา่งง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั 



 ..…………………………………  ..………………………………… 
 (นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)  (นายมนตช์ยั ธญัธเนส) 
 กรรมการ  กรรมการ 14 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่า 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ีใช้
จดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทั และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน ราคาทุนตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 38,297,674.59 38,297,674.59 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 213,998,375.80 213,998,375.80 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - 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 วนัที่ 1 มกราคม 2563    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 24,265,771.81 24,265,771.81 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 93,873,260.77 93,873,260.77 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - 44,416,239.88 44,416,239.88 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 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
ก าไรขาดทุน ราคาทุนตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 34,544,995.49 34,544,995.49 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 213,998,348.74 213,998,348.74 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา - 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
ก าไรขาดทุน ราคาทุนตดัจ าหน่าย รวม 

หนีสิ้นทางการเงิน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 24,265,771.81 24,265,771.81 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - 93,823,260.77 93,823,260.77 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - 44,416,239.88 44,416,239.88 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 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 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน มีรายการดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

สินทรัพย์หมุนเวยีน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน  
กองทุนเปิดตราสารหน้ี 97,698,395.07 

สัญญาอนุพนัธ์ 

กลุ่มบริษทัมีรายการสญัญาอนุพนัธ์ดงัต่อไปน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 ณ วนัท่ี 30  
กนัยายน 2563 

ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 

สินทรัพย์หมุนเวยีน   
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - เพื่อคา้ 272,988.42 - 
หนีสิ้นหมุนเวยีน   
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - เพื่อคา้ - 522,990.98 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัมีรายการลูกหน้ีการคา้ท่ีตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ลูกหน้ีการค้า 

กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามวิธีอยา่งง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 
- ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัมีการจดักลุ่มลูกหน้ีการคา้ตาม
ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและระยะเวลาเกินก าหนดช าระ อตัราขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนพิจารณาจากลกัษณะการจ่ายช าระเงินในอดีต ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ใน
อดีตและปัจจยัในอนาคตท่ีจะมีผลกระทบต่ออตัราขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่าการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัใหมี้การปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ดว้ยวิธีการดงักล่าว ค่าเผือ่ผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 

 

ยงัไม่ถึง 
ก าหนดช าระ 

ไม่เกิน  
3 เดือน 

เกิน 
3 - 6 เดือน 

เกิน 
6 - 12 เดือน 

เกินกวา่ 
12 เดือน รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563       
ยอดลูกหน้ี 82,267.37 76,511.75 11,057.30 498.86 45,360.95 215,696.23 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ 8.23 15.30 6.63 1.45 26,928.56 26,960.17 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้น
มีมูลค่าต ่า 

กรณีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่า กลุ่มบริษทัรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญา
เช่าเร่ิมมีผล จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน ซ่ึง
ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายสุัญญาเช่าเพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรา
คงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สิทธิการใช้สินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซ่ึงเป็น
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่า สิทธิการใช้สินทรัพยจ์ะตดัค่าเส่ือมราคา
ตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยห์รืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซ่ึงคิดลดดว้ย
อตัราดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่าหากอตัรานั้นสามารถก าหนดได ้แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถ
ก าหนดไว ้กลุ่มบริษทัจะใช้อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตาม
สญัญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาระยะสั้นหรือสัญญาซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (low-value assets) จะรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน โดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่านั้น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั 

4. รายการกับบุคคลหรือกจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน ท่ีมีสาระส าคญัดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

ส าหรับระยะเวลาสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   
รายได้จากการให้บริการ   
บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 87,500.00 - 
รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้ง   
บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) - 561,935.48 
ซ้ือสินค้า   
บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) - 23,000.00 
บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จ ากดั (มหาชน) 3,544,497.42 1,055,123.56 
   

ส าหรับระยะเวลาเก้าเดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน   
รายได้จากการให้บริการ   
บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 175,000.00 40,000.00 
รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้ง   
บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) - 1,490,461.98 
ซ้ือสินค้า   
บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 859,575.35 56,000.00 
บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จ ากดั (มหาชน) 9,088,028.27 5,363,685.78 

บริษทัฯ มีรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้โดยใชร้าคาทุนบวกก าไรและตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั  
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ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญั สรุปไดด้งัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน   
บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 93,625.00 - 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน   
บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) - 328,144.93 
บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จ ากดั (มหาชน) 4,756,348.04 2,193,485.94 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 4,756,348.04 2,521,630.87 

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส าคญั 

ค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารส าคญั ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 22,078,231.25 27,167,442.00 
ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้ง 1,808,708.00 1,358,870.00 

รวมค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารส าคัญ 23,886,939.25 28,526,312.00 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินสดในมือ 407,284.91 425,271.76 406,534.91 425,271.76 

เงินฝากธนาคาร 99,531,023.54 35,938,002.83 95,828,748.62 32,185,323.73 

เช็คท่ีถึงก าหนดรับช าระ 34,044.52 1,934,400.00 34,044.52 1,934,400.00 

เงินฝากประจ า 3 เดือน 70,000,000.00 - 70,000,000.00 - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 169,972,352.97 38,297,674.59 166,269,328.05 34,544,995.49 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 เงินฝากออมทรัพย ์และเงินฝากประจ า 3 เดือน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.13 ถึง 
0.70 ต่อปี (ณ 31 ธันวาคม 2562 : ร้อยละ 0.13 ถึง 0.63 ต่อปี) 



 ..…………………………………  ..………………………………… 
 (นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)  (นายมนตช์ยั ธญัธเนส) 
 กรรมการ  กรรมการ 19 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีก้ารค้า     
ลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 93,625.00 - 93,625.00 - 
ลูกหนีก้ารค้าบริษัทอ่ืน     
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 6,922,877.80 6,871,134.00 6,922,877.80 6,871,134.00 
ลูกหน้ีการคา้บริษทัอื่น 297,629,677.50 208,825,097.86 297,629,677.50 208,825,097.86 

รวมลูกหน้ีการคา้บริษทัอื่น 304,552,555.30 215,696,231.86 304,552,555.30 215,696,231.86 

รวมลูกหนีก้ารค้า 304,646,180.30 215,696,231.86 304,646,180.30 215,696,231.86 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (26,881,310.01) (26,960,170.10) (26,881,310.01) (26,960,170.10) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 277,764,870.29 188,736,061.76 277,764,870.29 188,736,061.76 

หัก ลูกหนีก้ารค้าไม่หมุนเวยีน 10,700,000.00 - 10,700,000.00 - 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (520,759.52) - (520,759.52) - 

ลูกหนีก้ารค้าไม่หมุนเวยีน - สุทธิ 10,179,240.48 - 10,179,240.48 - 

รวมลูกหนีก้ารค้าหมุนเวยีน - สุทธิ 267,585,629.81 188,736,061.76 267,585,629.81 188,736,061.76 

ลูกหนีอ่ื้น     
รายไดค้า้งรับตามเง่ือนไขของสัญญา 19,482,998.60 16,855,778.46 19,482,998.60 16,855,778.46 
เงินให้กูย้มืแก่พนกังาน 416,688.00 606,684.00 416,688.00 606,684.00 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 10,618,467.95 3,828,978.40 10,618,467.95 3,828,978.40 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 26,753.43 1,210,534.57 26,753.43 1,210,534.57 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,476,889.07 988,068.28 2,476,889.07 988,068.28 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 1,570,824.88 355,280.68 1,570,824.88 355,280.68 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 6,886,109.16 - 6,886,109.16 - 
ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 2,557,624.74 267.06 2,557,577.52 240.00 
สินทรัพยจ์ากสญัญาซ้ือขายเงิน 
     ตราต่างประเทศล่วงหนา้ 272,988.42 - 272,988.42 - 
ลูกหน้ีอ่ืน 334,645.74 1,416,722.59 334,645.74 1,416,722.59 

รวมลูกหนีอ่ื้น 44,643,989.99 25,262,314.04 44,643,942.77 25,262,286.98 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี ้
       หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 312,229,619.80 213,998,375.80 312,229,572.58 213,998,348.74 
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บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีก้ารค้า   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 88,496,692.36 82,267,369.48 
เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน 170,498,405.36 76,511,753.92 
เกินก าหนดช าระ 3 - 6 เดือน 1,754,800.00 11,057,305.06 
เกินก าหนดช าระ 6 - 12 เดือน 774,339.18 498,855.40 

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

รวมลูกหนีก้ารค้า 304,646,180.30 215,696,231.86 

7. สินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา/หนีสิ้นที่เกดิจากสัญญา 

7.1 สินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 (งวด 9 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

รายได้บริการรับรู้ตามขั้นความส าเร็จของงาน 204,751,541.05 244,664,301.29 

สินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา   

มูลค่าตามสญัญา 367,172,839.77 238,452,897.79 

การรับรู้รายไดต้ามขั้นความส าเร็จของงาน 255,987,608.26 149,056,325.30 
หกั มูลค่างานรับเหมาท่ีเรียกเกบ็ (131,839,964.11) (118,271,515.15) 
บวก ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา 767,371.40 4,184,500.00 

สินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา 124,915,015.55 34,969,310.15 
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7.2 หนีสิ้นที่เกดิจากสัญญา 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 (งวด 9 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

หนีสิ้นที่เกดิจากสัญญา   

มูลค่าตามสญัญา 97,090,000.00 69,043,926.00 

มูลค่างานรับเหมาท่ีเรียกเกบ็ 37,116,000.00 19,833,785.20 
หกั การรับรู้รายไดต้ามขั้นความส าเร็จของงาน (17,043,926.36) (7,272,426.53) 

หนีสิ้นที่เกดิจากสัญญา 20,072,073.64 12,561,358.67 
บวก เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5,047,658.20 - 
บวก เงินมดัจ ารับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 20,619,191.00 31,854,881.21 

รวมหนีสิ้นที่เกดิจากสัญญา 45,738,922.84 44,416,239.88 

8. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

วตัถุดิบ 112,158,534.92 93,737,765.99 
งานระหว่างท า 13,712,691.85 10,564,286.11 
สินคา้ส าเร็จรูป 82,110,000.00 3,358,002.14 

สินคา้ระหว่างทาง 1,614,840.94 402,505.48 

รวมสินค้าคงเหลือ 209,596,067.71 108,062,559.72 

หกั ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (16,081,066.71) (14,387,848.59) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 193,515,001.00 93,674,711.13 
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9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 1,060,672.88 97,698,395.07 
เงินฝากประจ าธนาคาร 70,000,000.00 277,987,044.99 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 71,060,672.88 375,685,440.06 

มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้น ดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุน 
มูลค่ายติุธรรม 

 ระดบั 2 ราคาทุน 
มูลค่ายติุธรรม  

ระดบั 2 

กองทุนเปิดตราสารหน้ี - ราคาทุน 115,287,836.68 115,287,836.68 97,133,372.92 97,133,372.92 
บวก ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง 
        มูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน - 328,635.08 - 565,022.15 

หกั รับคืนเงินกองทุน (114,555,798.88) (114,555,798.88) - - 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 732,037.80 1,060,672.88 97,133,372.92 97,698,395.07 
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10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 405,748,899.41 
ซ้ือระหวา่งงวด (ราคาทุน) 4,889,299.56 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (16,633,564.35) 
จ าหน่ายระหว่างงวด (ราคาตามบญัชี) (4,352,116.12) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 389,652,518.50 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 จ านวน 16.63 ลา้นบาท และ 10.82 
ลา้นบาท ตามล าดบั รวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ ไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดจ านองไวก้บั
ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นการค ้ าประกนัเงินกูย้ืมจากธนาคาร การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตวงเงิน
เบิกเกินบญัชีและหนงัสือค ้าประกนัเพ่ือธุรกิจของบริษทั (หมายเหตุ 13) 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีระบบสาธารณูปโภค อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงหัก 
ค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่จ  านวน 69.65 ลา้นบาทและ จ านวน 75.41 ลา้นบาท ตามล าดบั 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 7,164,692.87 
ซ้ือระหวา่งงวด (ราคาทุน) 1,139,911.29 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (1,410,566.92) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 6,894,037.24 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวัน ท่ี  30 กันยายน 2563 และ 2562 จ านวน 1.41 ล้านบาท และ 
1.13 ลา้นบาท ตามล าดบั ไดร้วมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนแลว้ 
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12. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดมีดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน(ลดลง)  

 ณ วนัท่ี 1  ก าไรขาดทุน ณ วนัท่ี 30 

 มกราคม 2563 ก าไรขาดทุน เบด็เสร็จอื่น กนัยายน 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5,392,034.02 (15,772.02) - 5,376,262.00 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 2,877,569.71 338,643.62 - 3,216,213.33 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ 
   ผลประโยชน์พนกังาน 5,572,327.80 149,854.60 (839,826.20) 4,882,356.20 
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 2,539,481.30 344,100.83 - 2,883,582.13 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีไม่เกิน 5 ปี 1,069,678.91 (1,069,678.91) - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเส่ือมราคา) (27,875.22) 4,278.65 - (23,596.57) 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 17,423,216.52 (248,573.23) (839,826.20) 16,334,817.09 

ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 153,208.07 452,371.89 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 248,573.23 (628,964.03) 

(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 401,781.30 (176,592.14) 

บริษทัฯ ใช้อตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับงวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 และ 2562  
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13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 13,704,163.99 24,265,771.81 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ ไดร้ับวงเงินสินเชื่อ (เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
เงินกูย้ืมระยะสั้น และวงเงินออกหนงัสือค ้าประกนัธนาคาร) จ านวนรวม 716.00 ลา้นบาท และวงเงินสัญญา 
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจ านวน 6.52 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินค ้าประกนัโดยจดจ านอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน (หมายเหตุ 10)  
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เจ้าหนีก้ารค้า     
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,756,348.04 2,521,630.87 4,756,348.04 2,521,630.87 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอื่น 161,253,708.83 64,878,142.14 161,253,708.83 64,878,142.14 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 166,010,056.87 67,399,773.01 166,010,056.87 67,399,773.01 

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 5,717,802.72 5,162,354.80 5,717,802.72 5,162,354.80 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร - 1,250,513.42 - 1,250,513.42 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,608,396.76 7,960,093.72 6,570,896.76 7,960,093.72 
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 540,120.38 1,916,922.45 540,120.38 1,916,922.45 
หน้ีสินจากสญัญาซ้ือขายเงิน 
   ตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 522,990.98 - 522,990.98 
โบนสัคา้งจ่าย 4,758,419.25 - 4,758,419.25 - 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 959,666.28 1,980,737.92 958,916.28 1,980,737.92 
ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 1,903,734.28 669,553.50 1,903,734.28 669,553.50 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 5,986,423.07 7,203,993.95 5,986,423.07 7,203,993.95 
อ่ืนๆ 108,244.00 329,318.00 108,244.00 279,318.00 

รวมเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 26,582,806.74 26,996,478.74 26,544,556.74 26,946,478.74 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 192,592,863.61 94,396,251.75 192,554,613.61 94,346,251.75 
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15. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - สุทธิ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ไม่เกนิ 1 ปี   

จ านวนขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 2,603,092.02 3,322,936.64 
ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (619,311.45) (706,887.71) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่า 1,983,780.57 2,616,048.93 

เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี    
จ านวนขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 8,792,692.31 10,661,677.25 
ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (1,093,850.68) (1,550,064.41) 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่า 7,698,841.63 9,111,612.84 

ราคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 16,582,509.88 19,952,055.14 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าทางการเงินกับบริษัทหลายแห่ง 
ส าหรับยานพาหนะ สัญญาเช่าดงักล่าวมีระยะเวลา 3-4 ปี สัญญาเช่าทางการเงินขา้งตน้มีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
อยูร่ะหวา่งร้อยละ 1.24 ถึง 8.36 ต่อปี 
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16. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับงวด
เกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 (งวด 9 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับ   
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นงวด 27,861,639.00 23,831,287.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 3,442,644.00 3,394,202.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 230,440.00 636,150.00 
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (2,923,811.00) - 

(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสมมติฐานทางการเงิน 1,269,815.00 - 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงดา้นประชากรศาสตร์ (1,863,693.00) - 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (3,605,253.00) - 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับ   

ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันส้ินงวด 24,411,781.00 27,861,639.00 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ประกอบดว้ย: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,442,644.00 2,547,431.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 230,440.00 478,316.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 3,673,084.00 3,025,747.00 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ไดแ้สดงในงบก าไรขาดทุน ดงัน้ี: 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 

ตน้ทุนขาย 1,051,806.02 722,786.00 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 526,689.01 646,563.00 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,094,588.97 1,656,398.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 3,673,084.00 3,025,747.00 
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สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 อตัราร้อยละ/ปี 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

อตัราคิดลด 1.33 2.73 
เงินเดือนรายเดือนในอนาคตท่ีเพ่ิมข้ึน 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 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

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

อตัราคิดลด 22,065,891.06 27,138,107.96 24,280,343.00 30,490,672.00 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 27,096,734.76 22,050,237.03 30,448,991.00 24,255,705.00 
อตัราการหมุนเวียน 21,894,804.96 25,418,543.51 24,046,216.00 28,449,443.00 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ภายใน 1 ปี - 717,333.00 
มากกวา่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 7,061,255.00 4,449,998.00 
มากกวา่ 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี 14,573,340.00 15,693,065.00 
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17. ทุนเรือนหุ้น 

ตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัทฯเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯได้ลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯจ านวน 135.00 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 
270.00 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาทและไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯอีกจ านวน 247.00 ลา้น
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 492.50 ลา้นบาท เป็นจ านวน 739.50 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวน 494.00 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญั (CPT-W2) จ านวน 224.00 ลา้นหุน้ และรองรับสิทธิแบบมอบอ านาจทัว่ไปจ านวน 270.00 ลา้นหุน้ 

รายการกระทบยอดจ านวนหุ้นสามญัจดทะเบียนและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 

 หน่วย : หุน้ 

 

หุน้สามญั 
จดทะเบียน 

หุน้สามญัท่ีออกและ 
ช าระแลว้ 

จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,255,000,000 900,000,000 
ลดทุนโดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือ (270,000,000) - 

เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตาม CPT-W2 (หมายเหตุ 18) 494,000,000 - 

จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 1,479,000,000 900,000,000 

18. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

ประเภท 

วนัท่ีออก 
และเสนอขาย 
ใบส าคญั 

แสดงสิทธิฯ 

ราคาเสนอขาย 
ใบส าคญัสิทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคาใชสิ้ทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

อตัราการใช้
สิทธิ 

ใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

ต่อหุน้สามญั 

จ านวน 
ใบส าคญัแสดง 
สิทธิฯ ท่ียงั 
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 
(ลา้นหุ้น) 

ก าหนดการใช ้
สิทธิคร้ังสุดทา้ย 

CPT-W1 01/07/2562 - 0.95 1 : 1 85.00 30/06/2565 

CPT-W2 25/09/2563 0.10 0.65 1 : 1 224.00 30/06/2566 

     309.00  

ในระหว่างงวดบริษทัฯไดรั้บเงินจากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิCPT-W2 จ านวน 224.00 ลา้นหุ้น ราคาหุ้น
ละ0.10 บาท เป็นจ านวน 22.40 ลา้นบาท บริษทัฯแสดงเป็น “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบส าคญั
แสดงสิทธิ” ในส่วนของผูถื้อหุน้  
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19. ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานและก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ 
(ไม่รวมก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่าง
งวดกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ิน
ใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 
ก าไรส าหรับงวด 

จ านวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 12,021 4,925 900,000 900,000 0.0134 0.0055 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
CPT-W2 (หมายเหตุ 18) - - 24,363 -   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่ามีการ 
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 12,021 4,925 924,363 900,000 0.0130 0.0055 

 
      

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 
ก าไรส าหรับงวด 

จ านวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 12,035 4,928 900,000 900,000 0.0134 0.0055 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
CPT-W2 (หมายเหตุ 18) - - 24,363 -   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่ามีการ 
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 12,035 4,928 924,363 900,000 0.0130 0.0055 
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 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ก าไร(ขาดทุน) 
ส าหรับงวด 

จ านวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

ก าไร(ขาดทุน) 
ต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 422 (5,933) 900,000 900,000 0.0005 (0.0066) 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
CPT-W2 (หมายเหตุ 18) - - 24,363 -   
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด       
ก าไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มี
การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 422 (5,933) 924,363 900,000 0.0005 (0.0066) 

 
      

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ก าไร(ขาดทุน) 
ส าหรับงวด 

จ านวนหุน้สามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

ก าไร(ขาดทุน) 
ต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 459 (5,885) 900,000 900,000 0.0005 (0.0065) 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
CPT-W2 (หมายเหตุ 18) - - 24,363 -   
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด       
ก าไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มี
การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ 459 (5,885) 924,363 900,000 0.0005 (0.0065) 

 
      

ไม่มีการค านวณจ านวนหุน้สามญัเทียบเท่าท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกส าหรับ CPT-W1 ส าหรับงวดสามเดือนและ 
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เน่ืองจากราคาการใชสิ้ทธิสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั 
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20. ส่วนด าเนินงาน 

บริษทัฯ ด าเนินงานในส่วนงานสามธุรกิจ คือ การผลิตและจ าหน่ายสินคา้ การให้บริการรับเหมาและติดตั้ง และการให้บริการ การแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 

รายไดจ้ากการผลิตและ 
จ าหน่ายสินคา้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
รับเหมาและติดตั้ง รายไดจ้ากการใหบ้ริการ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 รายได ้ 434,772 191,110 204,752 198,082 19,594 25,374 659,118 414,566 

 ก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน  50,755 31,583 20,559 56,584 5,255 6,492 76,569 94,659 
 รายไดอ่ื้น        5,916 4,778 
 ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน        1,562 (976) 

 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย        (26,809) (36,453) 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (55,343) (67,515) 
 ตน้ทุนทางการเงิน        (1,072) (634) 

 รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้       (402) 177 

 ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด  279 (1,990) 113 (3,565) 29 (409) 421 (5,964) 

สินทรัพยป์ระกอบดว้ย         
  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ       389,653 397,522 

  อ่ืนๆ       912,747 794,736 

  รวมสินทรัพย ์       1,302,400 1,192,258 



 ..…………………………………  ..………………………………… 
 (นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)  (นายมนตช์ยั ธญัธเนส) 
 กรรมการ  กรรมการ 34 
 

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ
ต่างประเทศเป็นจ านวนเงิน 17.33 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 6.74 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ข้อมูลท่ีเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนสามราย
จ านวนเงินรวมประมาณ 248.56 ลา้นบาท และลูกคา้รายใหญ่หน่ึงกลุ่มและหน่ึงราย จ านวนเงินรวมประมาณ 
111.62 ลา้นบาท ตามล าดบั  

21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

21.1 ณ วัน ท่ี  30 กันยายน  2563 และ  31 ธันวาคม  2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาค่าบริการ 
โดยมีค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต คงเหลือตามสญัญาดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ไม่เกิน 1 ปี 0.83 0.83 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.88 1.51 

รวม 1.71 2.34 

21.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้จากการให้
ธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนั จ านวนเงิน 318.52 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 135.63 ลา้นบาท ตามล าดบั 

21.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  านวนเงิน 
0.01 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 0.26 ลา้นบาท) และจ านวนเงิน 0.01 ลา้นเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 0.39  
ลา้นบาท) ตามล าดบั 
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22. รายการจัดประเภทรายการใหม่ 

ในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  31 
ธนัวาคม 2562 ใหม่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก าไร
ส าหรับงวดหรือส่วนของผูถื้อหุน้ 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 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 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 

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

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

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว เม่ือวนัท่ี 
12 พฤศจิกายน 2563 
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