
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบการเงินระหว่างกาลและ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้น  บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด ์

เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด

รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและ

นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล

ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของ

ขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบ

บัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมด 

ซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ 11 พฤษภาคม 2565 

 



บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 มีนาคม 2565

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 55,686,855.73      146,883,230.61    52,034,446.68      143,230,421.56    

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น - สุทธิ 4, 6 285,220,836.08    263,062,184.43    285,220,761.24    263,062,109.59    

สินทรัพยที์�เกิดจากสัญญา 4, 7.1 177,267,879.42    99,647,323.35      177,267,879.42    99,647,323.35      

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 197,872,041.04    153,851,093.71    197,872,041.04    153,851,093.71    

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื�น 9 119,822,320.86    141,806,150.70    119,822,320.86    141,806,150.70    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 835,869,933.13    805,249,982.80    832,217,449.24    801,597,098.91    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น 10 90,178,142.09      70,321,698.79      90,178,142.09      70,321,698.79      

ลูกหนี�การคา้ไม่หมุนเวยีน - สุทธิ 6 1,682,926.55        3,146,768.84        1,682,926.55        3,146,768.84        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 11,588,583.67      9,615,122.01        11,588,583.67      9,615,122.01        

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

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  11, 20.1 375,672,565.23    377,666,071.73    375,672,565.23    377,666,071.73    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12 4,795,862.98        5,351,912.34        4,795,862.98        5,351,912.34        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 13 35,523,403.02      37,045,487.71      35,523,403.02      37,045,487.71      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 28,177,044.24      25,951,520.37      28,177,044.24      25,951,520.37      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 547,618,527.78    529,098,581.79    551,243,521.53    532,723,575.54    

รวมสินทรัพย์ 1,383,488,460.91 1,334,348,564.59 1,383,460,970.77 1,334,320,674.45 

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์

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

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 มีนาคม 2565

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้ แต่สอบทานแลว้ ตรวจสอบแลว้

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 4, 14 327,004,493.36    263,276,275.56    326,941,993.36    263,226,275.56    

หนี� สินที�เกิดจากสัญญา 7.2 84,499,187.47      104,313,543.53    84,499,187.47      104,313,543.53    

หนี� สินตามสัญญาเช่า

ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 15 1,429,692.86        1,531,845.47        1,429,692.86        1,531,845.47        

ประมาณการหนี� สินจากการรับประกนั 15,990,009.96      15,649,409.41      15,990,009.96      15,649,409.41      

ประมาณการหนี� สินอื�น 13,298,674.63      15,930,528.61      13,298,674.63      15,930,528.61      

รวมหนี�สินหมุนเวียน 442,222,058.28    400,701,602.58    442,159,558.28    400,651,602.58    

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 15 6,101,024.81        6,458,676.86        6,101,024.81        6,458,676.86        

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 22,084,480.02      20,841,936.00      22,084,480.02      20,841,936.00      

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 3,483,961.41        2,773,808.08        3,483,961.41        2,773,808.08        

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 31,669,466.24      30,074,420.94      31,669,466.24      30,074,420.94      

รวมหนี�สิน 473,891,524.52    430,776,023.52    473,829,024.52    430,726,023.52    

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั  1,479,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 739,500,000.00    739,500,000.00    739,500,000.00    739,500,000.00    

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    

เงินรับจากการจาํหน่ายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 17 22,400,000.00      22,400,000.00      22,400,000.00      22,400,000.00      

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้

สาํรองตามกฎหมาย 34,384,618.31      34,384,618.31      34,384,618.31      34,384,618.31      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (66,937,590.54)    (72,962,308.39)    (66,781,516.20)    (72,818,811.52)    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 909,475,871.91    903,451,154.06    909,631,946.25    903,594,650.93    

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 121,064.48           121,387.01           -                       -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 909,596,936.39    903,572,541.07    909,631,946.25    903,594,650.93    

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,383,488,460.91 1,334,348,564.59 1,383,460,970.77 1,334,320,674.45 

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น          

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

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�         3



บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

4, 19

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 116,512,559.20   57,287,051.33     116,512,559.20   57,287,051.33     

รายไดจ้ากการให้บริการรับเหมาและติดตั�ง 217,696,726.33   107,573,811.71   217,696,726.33   107,573,811.71   

รายไดจ้ากการให้บริการ 4,691,876.39       5,966,394.92       4,691,876.39       5,966,394.92       

รายไดอื้�น 934,228.13          1,540,772.27       934,228.13          1,540,772.27       

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 99,547.37            168,114.35          99,547.37            168,114.35          

รวมรายได้ 339,934,937.42   172,536,144.58   339,934,937.42   172,536,144.58   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 101,058,355.20   55,325,857.96     101,058,355.20   55,325,857.96     

ตน้ทุนการให้บริการรับเหมาและติดตั�ง 202,487,330.05   109,158,540.99   202,487,330.05   109,158,540.99   

ตน้ทุนการให้บริการ 2,780,977.27       3,134,297.12       2,780,977.27       3,134,297.12       

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 7,529,747.65       6,637,165.31       7,529,747.65       6,637,165.31       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 18,391,063.79     15,124,537.97     18,378,163.79     15,110,237.97     

รวมค่าใช้จ่าย 332,247,473.96   189,380,399.35   332,234,573.96   189,366,099.35   

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน 7,687,463.46       (16,844,254.77)   7,700,363.46       (16,829,954.77)   

ตน้ทุนทางการเงิน (140,983.45)        (201,915.86)        (140,983.45)        (201,915.86)        

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 7,546,480.01       (17,046,170.63)   7,559,380.01       (17,031,870.63)   

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 13 (1,522,084.69)     401,674.43          (1,522,084.69)     401,674.43          

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 6,024,395.32       (16,644,496.20)   6,037,295.32       (16,630,196.20)   

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น -                      -                      -                      -                      

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 6,024,395.32       (16,644,496.20)   6,037,295.32       (16,630,196.20)   

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 6,024,717.85       (16,644,139.68)   6,037,295.32       (16,630,196.20)   

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (322.53)               (357.52)               -                      -                      

6,024,395.32       (16,644,497.20)   6,037,295.32       (16,630,196.20)   

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 6,024,717.85       (16,644,138.68)   6,037,295.32       (16,630,196.20)   

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (322.53)               (357.52)               -                      -                      

6,024,395.32       (16,644,496.20)   6,037,295.32       (16,630,196.20)   

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 18

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 0.0067                (0.0185)               0.0067                (0.0185)               

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (หุ้น) 900,000,000.00   900,000,000.00   900,000,000.00   900,000,000.00   

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 18

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 0.0064                (0.0177)               0.0064                (0.0177)               

จาํนวนหุ้นสามญัปรับลด (หุ้น) 941,006,324.67   937,706,598.80   941,006,324.67   937,706,598.80   

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 4



บริษัท ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

ทุนออกจาํหน่ายและ ส่วนเกิน เงินรับจากการจาํหน่าย จดัสรรแลว้ รวมส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนไดเ้สียที�ไม่มี

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ใบสาํคญัแสดงสิทธิ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม รวมส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม  2565 450,000,000.00         469,628,844.14         22,400,000.00           34,384,618.31           (72,962,308.39)          903,451,154.06         121,387.01                903,572,541.07         

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            6,024,717.85             6,024,717.85             (322.53)                      6,024,395.32             

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2565 450,000,000.00         469,628,844.14         22,400,000.00           34,384,618.31           (66,937,590.54)          909,475,871.91         121,064.48                909,596,936.39         

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม  2564 450,000,000.00         469,628,844.14         22,400,000.00           34,384,618.31           25,627,061.34           1,002,040,523.79      122,630.70                1,002,163,154.49      

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            (16,644,138.68)          (16,644,138.68)          (357.52)                      (16,644,496.20)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2564 450,000,000.00         469,628,844.14         22,400,000.00           34,384,618.31           8,982,922.66             985,396,385.11         122,273.18                985,518,658.29         

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 5



บริษทั ซีพทีี ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม 2565

ทุนออกจาํหน่ายและ ส่วนเกิน เงินรับจากการจาํหน่าย จดัสรรแลว้

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ใบสาํคญัแสดงสิทธิ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม  2565 450,000,000.00                     469,628,844.14                     22,400,000.00                       34,384,618.31                       (72,818,811.52)                      903,594,650.93                     

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                         -                                         -                                         -                                         6,037,295.32                         6,037,295.32                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2565 450,000,000.00                     469,628,844.14                     22,400,000.00                       34,384,618.31                       (66,781,516.20)                      909,631,946.25                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม  2564 450,000,000.00                     469,628,844.14                     22,400,000.00                       34,384,618.31                       25,721,433.78                       1,002,134,896.23                  

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                         -                                         -                                         -                                         (16,630,196.20)                      (16,630,196.20)                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 มนีาคม 2564 450,000,000.00                     469,628,844.14                     22,400,000.00                       34,384,618.31                       9,091,237.58                         985,504,700.03                     

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

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

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

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน:

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 6,024,395.32             (16,644,496.20)          6,037,295.32             (16,630,196.20)          

รายการปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 6,626,159.13             6,183,118.19             6,626,159.13             6,183,118.19             

กลบัรายการค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (91,140.85)                 -                             (91,140.85)                 -                             

ค่าเผื�อมูลค่าสินคา้คงเหลือ 227,365.15                941,683.90                227,365.15                941,683.90                

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงิน (54,906.83)                 -                             (54,906.83)                 -                             

ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 2,038,736.67             -                             2,038,736.67             -                             

ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงจากสัญญาซื�อขายอนุพนัธ์ 122,311.90                -                             122,311.90                -                             

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น (607.93)                      88,864.74                  (607.93)                      88,864.74                  

ดอกเบี�ยรับ (756,183.25)               (238,596.51)               (756,183.25)               (238,596.51)               

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ยจ่าย 140,983.45                201,915.86                140,983.45                201,915.86                

ประมาณการหนี� สินจากการรับประกนั 793,777.59                123,179.07                793,777.59                123,179.07                

กลบัรายการประมาณการหนี� สินอื�น (2,631,853.98)            -                             (2,631,853.98)            -                             

ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,242,544.02             1,373,069.00             1,242,544.02             1,373,069.00             

(รายได)้ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,522,084.69             (401,674.43)               1,522,084.69             (401,674.43)               

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 15,203,665.08           (8,372,936.38)            15,216,565.08           (8,358,636.38)            

สินทรัพยจ์ากการดาํเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง :

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวยีนอื�น (21,471,294.62)          75,434,614.01           (21,471,294.62)          75,434,614.01           

สินทรัพยท์ี�เกิดจากสัญญา (77,620,556.07)          (8,707,488.47)            (77,620,556.07)          (8,707,488.47)            

สินคา้คงเหลือ (44,248,312.48)          (18,317,059.24)          (44,248,312.48)          (18,317,059.24)          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น (2,225,523.87)            (4,556,618.68)            (2,225,523.87)            (4,556,618.68)            

หนี� สินจากการดาํเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง) :

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวยีนอื�น 64,927,265.07           32,527,817.44           64,914,765.07           32,513,517.44           

หนี� สินที�เกิดจากสัญญา (19,814,356.06)          (12,717,210.45)          (19,814,356.06)          (12,717,210.45)          

ประมาณการหนี� สินจากการรับประกนั (453,177.04)               (666,573.07)               (453,177.04)               (666,573.07)               

หนี� สินไม่หมุนเวยีนอื�น 710,153.33                296,337.89                710,153.33                296,337.89                

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (84,992,136.66)          54,920,883.05           (84,991,736.66)          54,920,883.05           

จ่ายดอกเบี�ยจ่าย (140,983.45)               (201,915.86)               (140,983.45)               (201,915.86)               

จ่ายภาษีเงินได้ (1,973,461.66)            (2,494,115.04)            (1,973,461.66)            (2,494,115.04)            

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (87,106,581.77)          52,224,852.15           (87,106,181.77)          52,224,852.15           

         กรรมการ                                                                กรรมการ

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�         7



บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2565

2565 2564 2565 2564

หน่วย : บาท

ยงัไม่ไดต้รวจสอบแต่สอบทานแลว้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

ดอกเบี�ยรับ 1,788,887.34             416,688.20                1,788,887.34             416,688.20                

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงิน 20,000,000.00           -                             20,000,000.00           -                             

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพยท์างการเงิน (20,000,000.00)          (140,533,464.06)        (20,000,000.00)          (140,533,464.06)        

เงินสดจ่ายชาํระเงินมดัจาํค่าซื�อสินทรัพยถ์าวร -                             (74,000.00)                 -                             (74,000.00)                 

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยถ์าวร (5,418,875.79)            (2,729,494.81)            (5,418,875.79)            (2,729,494.81)            

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                             (146,250.00)               -                             (146,250.00)               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (3,629,988.45)            (143,066,520.67)        (3,629,988.45)            (143,066,520.67)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินลดลง -                             (7,956,125.41)            -                             (7,956,125.41)            

จ่ายชาํระเจา้หนี�ตามสัญญาเช่า (459,804.66)               (550,556.18)               (459,804.66)               (550,556.18)               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (459,804.66)               (8,506,681.59)            (459,804.66)               (8,506,681.59)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (91,196,374.88)          (99,348,350.11)          (91,195,974.88)          (99,348,350.11)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 146,883,230.61         217,415,150.09         143,230,421.56         213,711,954.60         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด 55,686,855.73           118,066,799.98         52,034,446.68           114,363,604.49         

การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับกระแสเงินสดเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

สินทรัพยท์ี�เพิ�มขึ�นจากหนี� สินตามสัญญา -                             446,250.00                -                             446,250.00                

เจา้หนี� ซื�อทรัพยสิ์นลดลง (1,342,272.52)            (891,653.65)               (1,342,272.52)            (891,653.65)               

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

(นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)                                       (นายมนตช์ยั ธญัธเนส)

         กรรมการ                                                                กรรมการ

          หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�         8



 ..…………………………………  ..………………………………… 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว) 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

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

กฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเมื่อวนัที่ 25 กรกฎาคม 2546 ต่อมาเมื่อวนัที่ 16 กนัยายน 2556 

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียน แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และเป็น

บริษทัฯจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 ที่อยูต่ามท่ีจดทะเบียนไว้

คือ เลขท่ี 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษเ์หนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร บริษทัฯประกอบกิจการ

ในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลกัในการจําหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที ่ใชใ้นโรงงาน

อุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการติดตั้งและก่อสร้างสถานีไฟฟ้ายอ่ย 

2. เกณฑ์การนําเสนองบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  

งบการเงินระหว่างกาลประกอบดว้ยขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสด) โดยบริษทัฯไดน้าํเสนอในรูปแบบท่ีสอดคลอ้ง

กบัรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 

ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทาํเป็นแบบย่อ บริษัทฯ ได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูล 

ทางการเงินเพ่ิมเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท เวน้แต่ที่ระบุไวเ้ป็น

อยา่งอื่น ซ่ึงการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ 

ดงันั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาล

ฉบบัภาษาองักฤษข้ึนโดยแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทย 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564

โดยเนน้การให้ขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนัเกี่ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี

นาํเสนอซํ้าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรตอ้งอ่านควบคู่กบังบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณ

และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยั

ต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืน

และนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้ง

ขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลจะไดร้ับการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ 

การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที่การประมาณการดงักล่าวไดร้ับการทบทวน หากการ

ปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับ

ประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนาคต 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมี

ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม สถานการณ์ดังกล่าวอาจนํามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงส่งผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์

ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาล ประกอบดว้ยงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า

“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวดปัจจุบนั 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

4. รายการกับกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ท่ีมี

สาระสาํคญัดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

รายได้จากการให้บริการ   

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

ซ้ือสินค้า   

บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน) 544,925.80 342,128.60 

บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จาํกดั (มหาชน) 3,562,375.53 2,007,253.59 

บริษทัฯ มีรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้งตน้โดยใชร้าคาทุนบวกกาํไรและตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงเหลือของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสาํคญั สรุปไดด้งัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน   

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) - 2,453,717.58 

สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา   

บริษทั เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) - 1,069,933.60 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน   

บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน) 1,028,757.82 8,814,087.39 

บริษทั บางกอกชีทเมท็ทลั จาํกดั (มหาชน) 4,298,551.50 2,125,274.79 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 5,327,309.32 10,939,362.18 

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารสาํคญั สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ประกอบดว้ย:  

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,297,812.50 6,633,775.00 

ผลประโยชน์เม่ือถูกเลิกจา้ง 592,829.00 662,365.00 

รวมค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารสําคัญ 6,890,641.50 7,296,140.00 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เงินสดในมือ 70,771.51 63,987.34 70,771.51 63,987.34 

เงินฝากธนาคาร 55,616,084.22 126,210,641.63 51,963,675.17 122,557,832.58 

เช็คท่ีถึงกาํหนดรับชาํระ - 500,000.00 - 500,000.00 

เงินฝากประจาํ - 20,108,601.64 - 20,108,601.64 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 55,686,855.73 146,883,230.61 52,034,446.68 143,230,421.56 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหนีก้ารค้า     

ลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,453,717.58 - 2,453,717.58 

ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 218,294,771.94 187,234,332.94 218,294,771.94 187,234,332.94 

รวมลูกหนีก้ารค้า 218,294,771.94 189,688,050.52 218,294,771.94 189,688,050.52 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน (22,545,883.38) (22,637,024.23) (22,545,883.38) (22,637,024.23) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 195,748,888.56 167,051,026.29 195,748,888.56 167,051,026.29 

หกั ลูกหน้ีการคา้ไม่หมุนเวียน 1,700,000.00 3,200,000.00 1,700,000.00 3,200,000.00 

      ค่าเผือ่ผลขาดทุน (17,073.45) (53,231.16) (17,073.45) (53,231.16) 

ลูกหนีก้ารค้าไม่หมุนเวยีน - สุทธิ 1,682,926.55 3,146,768.84 1,682,926.55 3,146,768.84 

รวมลูกหนีก้ารค้าหมุนเวยีน - สุทธิ 194,065,962.01 163,904,257.45 194,065,962.01 163,904,257.45 

ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     

รายไดค้า้งรับตามเง่ือนไขของสัญญา 25,218,792.30 34,007,792.03 25,218,792.30 34,007,792.03 

เงินให้กูย้มืแก่พนกังาน 492,975.99 631,148.56 492,975.99 631,148.56 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 48,019,002.52 54,143,501.48 48,019,002.52 54,143,501.48 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 470,465.68 1,359,613.07 470,465.68 1,359,613.07 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4,569,368.53 4,621,235.73 4,569,368.53 4,621,235.73 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด 6,773,073.98 3,021,274.33 6,773,073.98 3,021,274.33 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 4,572,133.19 - 4,572,133.19 - 

ลูกหน้ีอ่ืน 1,039,061.88 1,373,361.78 1,038,987.04 1,373,286.94 

รวมลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 91,154,874.07 99,157,926.98 91,154,799.23 99,157,852.14 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี ้

   หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 285,220,836.08 263,062,184.43 285,220,761.24 263,062,109.59 
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บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 93,625.00 

เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน - 2,360,092.58 

รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกัน - 2,453,717.58 

ลูกหนีก้ารค้าบริษัทอ่ืน   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 80,830,153.23 53,870,343.20 

เกินกาํหนดชาํระไมเ่กิน 3 เดือน 68,501,302.77 77,961,244.89 

เกินกาํหนดชาํระ 3 - 6 เดือน 18,968,110.37 8,105,153.33 

เกินกาํหนดชาํระ 6 - 12 เดือน 19,079,392.17 14,367,898.12 

เกินกวา่ 12 เดือน 30,915,813.40 32,929,693.40 

รวมลูกหนีก้ารค้าบริษัทอ่ืน 218,294,771.94 187,234,332.94 

ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินกาํหนดชาํระ 12 เดือนข้ึนไปบางส่วน เป็นลูกหน้ีการคา้อยูร่ะหวา่งการผอ่นชาํระ ซ่ึงผูบ้ริหารคาดวา่

จะสามารถเกบ็เงินไดค้รบตามยอดคงคา้งดงักล่าว 

7. สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา/หนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญา 

7.1 สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา 

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 (งวด 3 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

รายได้บริการรับรู้ตามขั้นความสําเร็จของงาน 217,696,726.33 471,287,473.11 

สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา   

มูลค่าตามสญัญา 1,123,486,415.97 1,039,214,381.19 

การรับรู้รายไดต้ามขั้นความสาํเร็จของงาน 750,628,138.15 583,157,730.11 

หกั มูลค่างานรับเหมาท่ีเรียกเกบ็ (573,713,773.73) (483,863,921.76) 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 176,914,364.42 99,293,808.35 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา 353,515.00 353,515.00 

สินทรัพย์ท่ีเกดิจากสัญญา 177,267,879.42 99,647,323.35 
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7.2 หนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญา 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 (งวด 3 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

หนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญา   

มูลค่าตามสญัญา 450,108,454.50 569,538,454.50 

มูลค่างานรับเหมาท่ีเรียกเกบ็ 51,960,845.45 76,168,694.25 

หกั การรับรู้รายไดต้ามขั้นความสาํเร็จของงาน (13,133,738.66) (7,672,940.72) 

รายได้ค่าจ้างเหมารับล่วงหน้า 38,827,106.79 68,495,753.53 

บวก เงินมดัจาํรับล่วงหนา้ค่าสินคา้และบริการ 45,672,080.68 35,817,790.00 

รวมหนีสิ้นท่ีเกดิจากสัญญา 84,499,187.47 104,313,543.53 

8. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย:  

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

วตัถุดิบ 153,379,796.86 129,973,439.54 

งานระหว่างทาํ 61,256,034.25 41,814,942.28 

สินคา้ระหว่างทาง 1,779,057.70 378,194.51 

รวมสินค้าคงเหลือ 216,414,888.81 172,166,576.33 

หกั ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (18,542,847.77) (18,315,482.62) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 197,872,041.04 153,851,093.71 
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9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 
ราคาทุน 

มูลค่ายติุธรรม 

 ระดบั 2 ราคาทุน 

มูลค่ายติุธรรม  

ระดบั 2 

กองทุนเปิดตราสารหน้ี - ราคาทุน 122,201,571.31 122,201,571.31 142,146,664.48 142,146,664.48 

หกั ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง 

        มูลค่ายติุธรรมเงินลงทุน - (2,379,250.45) - (340,513.78) 

รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 122,201,571.31 119,822,320.86 142,146,664.48 141,806,150.70 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 (งวด 3 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด 141,806,150.70 - 

   ซ้ือระหวา่งงวด - 364,809,990.66 

   ขายระหวา่งงงวด (20,000,000.00) (222,671,728.36) 

   กาํไรจากการขายเงินลงทุน 54,906.83 8,402.18 

   หกั การปรับมูลค่าเงินลงทุน         (2,038,736.67) (340,513.78) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 119,822,320.86 141,806,150.70 

10. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

   หุน้กู ้- ราคาทุน 85,000,000.00 65,000,000.00 

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้กู ้ 5,178,142.09 5,321,698.79 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 90,178,142.09 70,321,698.79 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 เงินลงทุนในหุน้กูมี้มูลค่ายติุธรรมระดบั 1 จาํนวน 88.03 ลา้นบาท 

และจาํนวน 70.54 ลา้นบาทตามลาํดบั 
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การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 (งวด 3 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด 70,321,698.79 - 

   ซ้ือระหวา่งงวด 20,000,000.00 70,478,395.30 

   หกั ตดัจาํหน่ายส่วนเกินมูลค่าระหวา่งงวด (143,556.70) (156,696.51) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 90,178,142.09 70,321,698.79 

11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 377,666,071.73 

ซ้ือระหวา่งงวด(ราคาทุน) 4,076,603.27 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (6,070,109.77) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 375,672,565.23 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 จาํนวน 6.07 ลา้นบาท และ 5.67 

ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ ไดน้ําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดจาํนองไวก้ับ

ธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือเป็นการคํ้ าประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตวงเงิน

เบิกเกินบญัชีและหนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือธุรกิจของบริษทั (หมายเหตุ 20.1) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มีระบบสาธารณูปโภค อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงหัก 

ค่าเส่ือมราคาทั้งจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่จาํนวน 74.46 ลา้นบาทและ จาํนวน 74.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 5,351,912.34 

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (556,049.36) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 4,795,862.98 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวัน ท่ี  31 มีนาคม  2565 และ 2564 จํานวน 0.56 ล้านบาท และ 

0.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดร้วมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนแลว้ 

13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดมีดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

การเปล่ียนแปลง

เพิ่มข้ึน(ลดลง)  

 ณ วนัท่ี 1  ณ วนัท่ี 31 

 
มกราคม 2565 กาํไรขาดทุน มีนาคม 2565 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4,527,404.85 (18,228.17) 4,509,176.68 

สินคา้คงเหลือ 3,663,096.52 45,473.03 3,708,569.55 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ 

   ผลประโยชน์พนกังาน 4,168,387.20 248,508.80 4,416,896.00 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั 3,129,881.88 68,120.11 3,198,001.99 

ประมาณการผลขาดทุนจากสญัญาท่ีสร้างภาระ 3,186,105.72 (526,370.80) 2,659,734.92 

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีไม่เกิน 5 ปี 18,409,373.18 (1,344,709.28) 17,064,663.90 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 37,084,249.35 (1,527,206.31) 35,557,043.04 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเส่ือมราคา) 38,761.64 (5,121.62) 33,640.02 

รวมหนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 38,761.64 (5,121.62) 33,640.02 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 37,045,487.71 (1,522,084.69) 35,523,403.02 
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ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั - - 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,522,084.69) 401,674.43 

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (1,522,084.69) 401,674.43 

บริษทัฯ ใช้อตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2565 และ 2564 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เจ้าหนีก้ารค้า     
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,327,309.32 10,939,362.18 5,327,309.32 10,939,362.18 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 302,132,700.20 226,970,787.22 302,132,700.20 226,970,787.22 

รวมเจ้าหนีก้ารค้า 307,460,009.52 237,910,149.40 307,460,009.52 237,910,149.40 

เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน     

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 2,032,527.44 1,913,553.22 2,032,527.44 1,913,553.22 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร - 6,045,987.47 - 6,045,987.47 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,718,666.31 7,528,471.54 6,656,166.31 7,478,471.54 

เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์น 1,502,495.59 2,844,768.11 1,502,495.59 2,844,768.11 

หน้ีสินจากสญัญาซ้ือขายเงินตรา 

   ต่างประเทศล่วงหนา้ 122,311.90 - 122,311.90 - 

โบนสัคา้งจ่าย 1,737,498.00 - 1,737,498.00 - 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,420,703.12 1,325,582.40 1,420,703.12 1,325,582.40 

ภาษีขายรอเรียกเกบ็ 1,493,299.82 1,763,948.80 1,493,299.82 1,763,948.80 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 4,214,086.66 3,648,181.62 4,214,086.66 3,648,181.62 

อ่ืนๆ 302,895.00 295,633.00 302,895.00 295,633.00 

รวมเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 19,544,483.84 25,366,126.16 19,481,983.84 25,316,126.16 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 327,004,493.36 263,276,275.56 326,941,993.36 263,226,275.56 



 ..…………………………………  ..………………………………… 

 (นางสาวหฤทยั หลิมประเสริฐ)  (นายมนตช์ยั ธญัธเนส) 

 กรรมการ  กรรมการ 19 

15. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - สุทธิ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ไม่เกนิ 1 ปี   

จาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 1,950,839.96 2,073,045.98 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (521,147.10) (541,200.51) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ํา 1,429,692.86 1,531,845.47 

เกนิ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   

จาํนวนขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย 6,464,708.37 6,945,260.35 

ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย (363,683.56) (486,583.49) 

มูลค่าปัจจุบนัของจํานวนเงินขั้นต่ํา 6,101,024.81 6,458,676.86 

ราคาสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า 11,781,265.24 12,738,523.44 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ ไดท้าํสญัญาเช่าทางการเงินกบับริษทัหลายแห่ง สาํหรับ

ยานพาหนะ สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 3-4 ปี สัญญาเช่าทางการเงินข้างต้นมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงอยู่

ระหวา่งร้อยละ 1.24 ถึง 8.36 ต่อปี 
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16. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวด

สามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี: 

 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 
(งวด 3 เดือน) (งวด 12 เดือน) 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับ   
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัต้นงวด 20,841,936.00 25,609,284.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:   

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,137,291.00 4,075,931.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 105,253.02 331,956.00 

ตน้ทุนบริการในอดีตและผลกาํไรท่ีเกิดข้ึน   

   จากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังาน - (747,026.00) 

กาํไรจากการประมาณการ   

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสมมติฐานทางการเงิน - (5,409,643.00) 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงดา้นประชากรศาสตร์ - (136,422.00) 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (1,348,769.00) 

จ่ายผลประโยชน์พนกังานระหว่างงวด - (1,533,375.00) 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับ   

ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันส้ินงวด 22,084,480.02 20,841,936.00 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ประกอบดว้ย: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 1,137,291.00 1,281,161.00 

ตน้ทุนดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 105,253.02 91,908.00 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,242,544.02 1,373,069.00 
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ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ไดแ้สดงในงบกาํไรขาดทุน ดงัน้ี: 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

ตน้ทุนขาย 430,451.01 400,797.02 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 155,913.00 202,311.00 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 656,180.01 769,960.98 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,242,544.02 1,373,069.00 

17. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

ประเภท 

วนัท่ีออก 

และเสนอขาย 

ใบสาํคญั 

แสดงสิทธิฯ 

ราคาเสนอขาย 

ใบสาํคญัสิทธิ 

(บาทต่อหุน้) 

ราคาใชสิ้ทธิ 

(บาทต่อหุ้น) 

อตัราการใช้

สิทธิ 

ใบสาํคญัแสดง

สิทธิ 

ต่อหุน้สามญั 

จาํนวน 

ใบสาํคญัแสดง 

สิทธิฯ ท่ียงั 

ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 

(ลา้นหุ้น) 

กาํหนดการใช ้

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  

ในระหวา่งงวด 2563 บริษทัฯไดรั้บเงินจากการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ CPT-W2 จาํนวน 224.00 ลา้นหุ้น 

ราคาหุน้ละ 0.10 บาท เป็นจาํนวน 22.40 ลา้นบาท บริษทัฯแสดงเป็น “เงินรับจากการจาํหน่ายใบสาํคญัแสดง

สิทธิ” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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18. กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานและกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 กาํไร(ขาดทุน) 

สาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 6,025 (16,644) 900,000 900,000 0.0067 (0.0185) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

CPT-W2 (หมายเหตุ 17) - - 41,006 37,707   

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด       

กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มี 

การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 6,025 (16,644) 941,006 937,707 0.0064 (0.0177) 
 

      

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 กาํไร(ขาดทุน) 

สาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 6,037 (16,630) 900,000 900,000 0.0067 (0.0185) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

CPT-W2 (หมายเหตุ 17) - - 41,006 37,707   

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด       

กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มี 

การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 6,037 (16,630) 941,006 937,707 0.0064 (0.0177) 
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19. ส่วนงานดําเนินงาน 

บริษทัฯ ดาํเนินงานในส่วนงานสามธุรกิจ คือ การผลิตและจาํหน่ายสินคา้ การให้บริการรับเหมาและติดตั้ง และการให้บริการ การแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 

รายไดจ้ากการผลิตและ 

จาํหน่ายสินคา้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

รับเหมาและติดตั้ง รายไดจ้ากการใหบ้ริการ รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 รายได ้ 116,512 57,287 217,697 107,574 4,692 5,966 338,901 170,827 

 กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ของส่วนงาน  15,454 1,961 15,209 (1,584) 1,911 2,832 32,574 3,209 

 รายไดอ่ื้น        934 1,541 

 กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน        100 168 

 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย       (7,530) (6,637) 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        (18,391) (15,125) 

 ตน้ทุนทางการเงิน        (141) (202) 

 รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้       (1,522) 402 

 กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด        6,024 (16,644) 

สินทรัพยป์ระกอบดว้ย         

  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ       375,673 385,714 

  อ่ืนๆ       1,007,815 878,937 

  รวมสินทรัพย ์       1,383,488 1,264,651 
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ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ

ต่างประเทศเป็นจาํนวนเงิน 0.06 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 0.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ข้อมูลท่ีเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองกลุ่มและสามราย 

จาํนวนเงินรวมประมาณ 257.01 ลา้นบาท และสําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีรายไดจ้าก

ลูกคา้รายใหญ่จาํนวนหน่ึงกลุ่มและหน่ึงราย จาํนวนเงินรวมประมาณ 77.36 ลา้นบาท 

20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

20.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ ไดรั้บวงเงินสินเช่ือ (เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

เงินกูย้ืมระยะสั้น และวงเงินออกหนังสือคํ้าประกนัธนาคาร) จาํนวนรวม 1,026.92 ลา้นบาท และวงเงิน

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจาํนวน 6.52 ลา้นเหรียญสหรัฐวงเงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนั

โดยจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน (หมายเหตุ 11)  

20.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าค่าบริการ โดยมีค่าเช่า

และค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต คงเหลือตามสญัญาดงัน้ี 

 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ไม่เกิน 1 ปี 0.90 0.90 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.90 2.12 

รวม 2.80 3.02 

20.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้จากการให้

ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนั จาํนวนเงิน 357.04 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 340.27 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

21. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ไดมี้มติอนุมติัให้โอนสํารองตามกฎหมายจาํนวน

เงิน 34.38 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจาํนวนเงิน 38.44 ลา้นบาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัฯ 

22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว เม่ือวนัท่ี 

11 พฤษภาคม 2565 
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